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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea 
comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Alexandria 
 

Prin expunerea de motive nr. 19.715/17.09.2018, primarul muncipiului Alexandria, domnul 
Victor Dragusin propune un proiect de hotarare, cu privire la modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, privind 
constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria. 
 

NECESITATEA: 
 
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 

publica, cu modificarile si completarile ulterioare, inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

unitatilor administrativ-teritoriale se intocmeste de comisii special constituite in acest sens. 

Prin H.G. nr. 548/1999 sunt aprobate normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judetelor, in care se stipuleaza, printre altele, 

functiile componente ale comisiilor speciale de inventariere. 

Conform prevederilor art. 1 la H.C.L. nr. 344/24.11.2017 “se constituie comisia speciala 

pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, in 

urmatoarea componenta: 

Presedinte -Victor DRAGUSIN – primarul municipiului Alexandria; 
Membri:     - Iulian PURCARU – secretarul municipiului Alexandria si secretar al comisiei 

speciale; 
                                    - Haritina GAFENCU – director executiv Directia Economica; 

  - Razvan Adrian GHITA – consilier Compartimentul Urbanism; 
                                    - Postumia CHESNOIU – sef Serviciul Juridic Comercial.” 

Conform dispozitiilor art. II-1 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 548/1999, infiintarea, functionarea si 
organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului, se realizeaza prin hotarare a consiliului local. 

Avand in vedere modificarile care au intervenit in structura aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Alexandria, este necesara modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017 cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 24/27.03.2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 



normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, se modifica art. 1 la H.C.L. nr. 
344/24.11.2017 si va avea urmatorul cuprins: “Se constituie comisia speciala pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, in urmatoarea 
componenta: 

Presedinte - Victor DRAGUSIN – primarul municipiului Alexandria; 
Membri:     - Iulian PURCARU – secretarul comisiei speciale; 

                                   - Haritina GAFENCU – Directia Economica; 
                                   - Postumia CHESNOIU – Directia Juridic Comercial; 
                                   - Adrian Razvan GHITA – Compartimentul Urbanism.”  
 

 
 
 
OPORTUNITATEA: 
 
Modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea comisiei speciale pentru 

intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, genereaza 
urmatoarele beneficii: 

 posibilitatea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria; 

 posibilitatea atestarii prin hotarare de guvern a modificarilor, abrogarilor si completarilor 
care au intervenit in cadrul inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria. 
 

LEGALITATEA: 
 

Proiectul de hotarare supus spre aprobare este sustinut din punct de vedere legal de 
urmatoarele prevederi de acte normative: 

- art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art. 58, art. 59, art. 61 si art. 62, din Legea nr. 24/27.03.2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ,,c’’ , art. 45, alin. (1),  art. 63, alin. (5), lit. “d”, art. 115 alin. (1), 
lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Propunerea cu privire la modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea 
comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Alexandria, consideram, ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de 
hotarare in acest sens. 

 
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.  
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