
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA SOLONŢ 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind însușirea actualizării descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în 

domeniul public al Comunei Solonț și aprobarea introduceri unor bunuri în 

domeniul public al comunei Solonţ , respectiv a unor drumuri locale identificate 

în teritoriul administrativ al comunei Solonț, județul Bacău 

Nr.7/31.01.2022 
 

 

Consiliul local al comunei Solont, judeţul Bacău, intrunit in sedinta ordinară ,  in 

data de 31.01.2022 

 

Având în vedere: 

 Necesitatea, oportunitatea și urgența , completării și actualizării cu situalia reală din 

teren a invenatului bunurilor din domeniul public al comunei Solonț și declararea ca 

bunuri de interes local a unor drumuri locale identificate în teritoriul administrativ al 

comunei Solonț, județul Bacău. 

 Faptul că prezenta hotărâre are caracter urgent precum și că potrivit legii toate 

drumurile sunt de interes public local și trebuie inventariate pentru a fi administrate 

eficient și în interesul cetățenlor. Bunurile astfel identificate și inventariate vor fi 

atestate prin hotărâre a consiliului local într-o ședință ulterioară, după obținerea 

avizului ministerului. 

 Raportul de aprobare al Primarului comunei Solont înregistrată sub numărul 

437/25.01.2022, proiectul de hotărâre nr.  6/ 25.01.2022, raportul compartimentului de 

specialitate al primarului comunei Solont înregistrat sub numărul 439/25.01.2022 si 

avizele comisiilor de specialitate. 

 Hotărârea Consiliului Local Solont   nr. 22/27.10.1999 privind însuşirea domeniului 

public al comunei Solont. 

În temeiul prevederilor.  

 Art.286 , anexa 4 pct.1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

 H.G. nr. 548/1999 privind aprobara Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor , municipiilor și 

județelor, 

 H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ teritoriale, 

 Art. 3 lit.a), art.5 lit.c), art.8 lit c) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

cu modificările și completările ulterioare, 

 Art. 7 alin. 13 din Legea nr, nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică. 

În temeiul art. 129 alin.2 lit.c) , ale art. 139 alin.3, art. 196 alin.1 lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  



 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 -  Se aprobă  însușirea actualizării descrierii tehnice a  unor bunuri imobile aflate 

în domeniul public al Comunei Solonț, județul Bacău, astfel cum a fost aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Local Solont   nr. 22/27.10.1999 privind însuşirea domeniului public al 

comunei Solont ,  ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale,  dupa cum urmeaza: 

 

 La pozitia 21, coloana 3 va avea umătorul continut „Strada Petuniei, cu lungimea de 73 

ml, cu suprafata de 275 mp,  de la nr. administrativ 2, la nr. administrativ 6”. 

 La pozitia 22, coloana 3 va avea umatorul continut „Strada Aluniș, cu lungimea de 164 

ml, cu suprafata de 914 mp,  de la nr. administrativ 2, la nr. administrativ 11”. 

 La pozitia 23, coloana 3 va avea umatorul continut „Strada Margaretelor, cu lungimea 

de 445 ml, cu suprafata de 3571 mp,  de la nr. administrativ 1, la nr. administrativ 31”. 

 La pozitia 24, coloana 3 va avea umatorul continut „Strada La Bâtca, cu lungimea de 

931 ml, cu suprafata de 6040 mp,  de la nr. administrativ 1, la nr. administrativ 41”. 

 

Art.2 Se aprobă introducerea în domeniului public al comunei Solonţ, judeţul Bacău,  a unor 

drumuri locale identificate  în teritoriul adminsitrativ al comunei Solonț, conform anexei care 

face parte din  prezenta hotărâre.  

 

Art.3 Se vor inainta documentatiile cadastrale anexe la prezenta hotarare, catre O.C.P.I. , in 

vederea inscrierii in cartea funciara a comunei Solont a actualizărilor descrierilor  tehnice și a 

suprafetelor noi introduse, dupa care se va initia procedura de atestare  a inventarului domeniul 

public al comunei Solont.  

Art.4 . Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Bacău, Consiliului Judeţean 

Bacău, Primarului comunei si va fi adusă la cunoştinţă publică de secretarul comunei, în 

condiţiile legii. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER LOCAL                                                  SECRETAR GENE RAL COMUNA 

FERENȚ FRANCISC                                                        MATEI LACRAMIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 7 / 31.01.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

 

1  2  3   

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu 

majoritate  simplă  absolută  

calificată2 

31/01/2022   
 

Comunicarea către primar2) 31.01.2022    

Comunicarea către prefectul judeţului3) 31.01.2022    

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 31.01.2022    

Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . 

. . . ./. . . . . . . . . . 

   

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

31.01.2022    
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