
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRITA-N.AS.AUD 

COMUNA $1EUT 

CONSILIUL LOCAL 

HOT.ARARE 
privind modificarea inventarului bunurilor care apa~in domeniului public 

al comunei $ieu\, jude\ul Bistri\a-Nasaud 

Consiliul local al comunei $ieu\ s-a 1ntrunit 1n §edinta ordinara. 
Avand 1n vedere: 
- Proiectul de hotarare 1934 din 29.06.2022, privind modificarea lnventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei $ieu\ 1n~usit prin Hotararea Consiliului local al comunei $ieu\ nr.11 din 
15.08.1999", cu modificarile ~i completarile ulterioare 9i atestat 1n Anexa nr. 47 la Hotararea Guvernului 
Romaniei nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al jude\ul Bistri\a-Nasaud, precum ~i a 
municiiilor, ora~elor ~i comunelor din jude\ul Bistrita-Nasaud, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
refacut conform punctului de vedere primit de la ministerul dezvoltarii. 

- Referatul de aprobare nr.1935 din 29.06.2022 al primarului comunei $ieu\, 1n calilate de ini\iator, 
- Raportul de specialitate nr.1936 din 29.06.2022, al secretarului general al comunei $ieu\,privind 

modificarea inventarului domeniului public al comunei $ieu\; 
- Declaralia secretarul general al comunei $ieu\, nr. 1937 din 29.06.2022, din care reiese faptul ca 

bunurile 1nscrise 1n Cartea funciara nr.25830 $ieu\ ~i 1n Proiectului de hotarare nr.1934 din 29.06.2022, nu 
tac obiectul unor litigii la momentul adoptarii hotararii. 

-Adresa nr.34570, 45497/DPLBL-1629 din 31.05.2022 al Ministerul Dezvolatarii, Lucrarilor Publice 
si Administraliei, 1nregistrata la noi sub nr.1891 din 24.06.2022, prin care ne se transmite punctul de vedere 
si alte documente anexeate acesteia, privind proiectul de hotarare nr.898 din 14.03.2022, privind atestarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei $ieu\, jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

- Adresa Primariei $ieu\ nr.1205 din 07.04.2022 catre Minislerul Dezvoltari Lucrarilor Publice 9i 
Administratiei, revenire la Adresa 921 din 16.03.2022 prin care s-a solicitat conform prevederilor legale un 
punct de vedere pentru proiectul de HCL nr. 898 din 14.03.2022, privind atestarea lnventarului bunurilor 
care apa~in domeniului public al comunei $ieu\, jude\ul Bistri\a-Nasaud, cu toata documenta\ia anexata 
acesteia; 

- Circulara comuna a Ministerului Afacerilor lnterne ~i Ministerul Dezvolatarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei nr. 7930052/71254/2022, transmisa de lnstuli\ia Prefectului Jude\ului Bistri\a-Nasaud, prin 
adresa nr. 11/D 14782 din 08.07.2022, precizari privind 1ntocmirea inventarelor si astestarea bunurilor din 
domeniul public al unita\iilor administralive-teritoriale; 

- Hotararea Consiliului local al comunei $ieu\ nr.14 din 24.03.2022, privind declararea bunului imobil 
denumit ,,Sediul Consiliului local ~i Primariei comunei $ieu\ cu Centrul Civic, curie 9i teren aferent" bun de 
interes public local al comunei $ieu\ 

- Adresa Primariei $ieu\ nr.921 din 16.03.2022 catre Ministerul Dezvoltari Lucrarilor Publice 9i 
Administraliei, prin care s-a solicitat, conform prevederilor legale un punct de vedere pentru proiectul de 
hotarare nr.898 din 14.03.2022, privind atestarea lnventarului bunurilor care apa~in domeniului public al 
comunei $ieu\, jude\ul Bistri\a-Nasaud, cu toata documenta\ia anexata acesteia; 

- Procesul verbal nr.896 din 14.03.2022 al comisiei speciale de inventariere a domeniului public al 
comunei; 

- Hotararea Consiliului local al comunei $ieu\ nr.11 din 15.08.1999, prin cares-a 1nsu~it lnventarului 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei $ieu\, 

- Anexa nr. 47 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public 
al jude\ul Bislri\a-Nasaud, precum 9i a municiiilor, ora9elor 9i comunelor din jude\ul Bistrita-Nasaud, cu 
modificarile 9i completarile ulterioare; 

- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei $ieut; 



In conformitate cu: 
- prevederile din Legea nr.24/2000, privind normele de tehinca legilativa pentru elaborarea actelor 

normative; 
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al 

judetul Bistrita-Nasaud, precum ~i a municiiilor, ora~elor ~i comunelor din judetul Bistrita-Nasaud, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare"; 

- prevederile art.289 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
1ntocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ~i privat al comunelor, al ora~elor, al 
municipiilor ~i al judetelor; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c) ~i alin. (6), art. 139 alin.(1) ~i (3) lit.g), art. 196 alin. 1 lit. 
"a, art. 289, alin. (5) ~i art. 607 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art.1. lnventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei $ieut, judetul Bistrita-Nasaud, 
1nsu~it prin Hotararea Consiliului Local al comunei $ieut, nr.11 /1999, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ~i atestat potrivit Anexei nr.47, la Hotararea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului 
public al judetului Bistrita-Nasaud precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i comunelor din judetul Bistrita
Nasaud, cu modificarile 9i completarile ulterioare, la Sectiunea I ,,Bunuri imobile", se modifica, dupa cum 
urmeaza: 

a) Se abroga pozitia nr.220; 
b) Se modifica pozitia nr.200, care la coloana 2, va avea urmatorul cuprins:115ediu/ administrativ al 

Consiliului local $ieut ?i Primaria comunei $ieut, cu Centru Civic $ieut", 
coloana 3 va avea urmatorul cuprins: 11 Cadastral nr.25830; Teren cu constructii fn intravilanul 

satului $ieut fn supurafata de 2015 mp.din care: - Curte centru civic fn suprafata de 422 mp, Dale de 
beton fn suprafata de 609 mp, Spatiu verde amenajat - Monument fn suprafata de 126 mp, Spatiu 
verde fntretinut fn suprafata de 808 mp ?i Dale rigo/e carosabile, fn suprafata de 50 mp; 

Vecinatati: Est- Proprietate prticulara, Nord- Va/ea $ieu/ui, Vest- Caminul cultural $ieut, 
cad.nr.25515 ?i proprietate particulara; Sud- D.J. nr. 154C 11$ieut-Sebi$11

, cad. nr.29193; 
Cadastral nr.25830-Cl - Constructii administrative; Suprafata construita la sol 224 mp; 

Suprafata construita des/a$urata 422 mp; Cl- Sediul administrativ al Consiliului local $ieut $i Primaria 
comunei $ieut, cu Centru civic $ieut, construita fn anul 1988, modernizat fn anul 2020, fn regim de 
fnaltime P+ 1 +M, construita din caramida acoperita cu tabla lindab; 

Cadastral nr. 25830-C2-Constructii anexa,Suprafata construta la sol 31 mp. Suprafata 
construita/des/a$urata 31 mp; C 1 -CA- Magazie de /emne fn regim de fnaltime P, construita din /emn 
$i acoperita cu tig/a; 

Cadastral nr.25830-C3 -Suprafata construta la sol 23 mp. Suprafata construita/des/6$uratra 23 
mp; Monument (Monwnentul Eroilor din cele Doua Razboaie Mondiale; Obelisc din blocuri masive de 
piatra de andezit ~lefuit, fn Jonna de trnnchi de piramida cu bazele de 80x80 cm .yi 66x66 cm, cu cruce, 
montat pe bloc prelucrat din piatra de andezit ~lefuita, cu baza de 125x 125x45 cm, cu doua riinduri de 
trepte masive pe patru laturi, lnalfimea 3, 65 m)" 

coloana 5 va avea urmatorul cuprins:11 1.126,82 mii lei, din care: 1.118,22 mii lei constructi $i 8,6 
mii lei teren" 

coloana 6 - va avea urmatorul cuprins: "CF nr.25830 $ieut; Proces-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor nr.116 din 31.01.2022, Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare"; 

Art.2. lnventarul bunurilor din domeniul public al comunei $ieut, astfel modificat, constituie anexa 
la statutul comunei $ieut 9i se publica pe pagina de internet a comunei www.comunasieut.ro 1n sectiunea 
dedicata statutului comunei, precum 9i 1n monitorul oficial local. 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei, 
prin Compartimentul contabilitate, economic, buget-finante, impozite si taxe §i Compartimentul agricol, 
cadastru, fond funciar, urbanism §i amenajare teritoriu, registratura, registrul electoral, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 

Art.5. Prezenta hotarare se va publica in monitorul oficial local ~i se comunica prin intermediul 
secretarului, in termenul prevazut de lege, cu: 

- Primarul Comunei Sieut; . . 
- lnstitutia Prefectului - Jude\ul Bistrita-Nasaud; 
- Compartimentul contabilitate, economic, buget-finante, impozite si taxe; 
- Compartimentul agricol, cadastru, fond funciar, urbanism §i amenajare teritoriu, 

registratura, registrul electoral. 

Comuna $ieut la 28 lulie 2022 

Nr. 31 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 
Simionca Marin-Grigore 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar general al comunei ~ieut 

Gotea DumOru 

NOT 'A: -Consilieri in functie 11,prezen\i in sala de sedin\a ~, lipsa 1.(0/ar Parlenie ~; Simionca loan); 
- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieut, cu majoritate absoluta, cu 

respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, respectiv: cu un numar de~ voturi ,.Pentrtl', Q voturi Jmpotriva" si Q ,Ablineri,. 




