
 
              R O M Â N I A 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL BUDEȘTI 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere 

a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Budești  
     

Consiliul local Budeşti, Județul Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31 iulie 2020; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 2186 din 24 iulie 2020 al primarului comunei Budești;  
Raportul nr. 2187 din 24 iulie 2020 al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Budești;  
Circulația Instituției prefectului – Județul Bistrița-Năsăud nr. II/D/9784 din 

25.05.2020 cu privire la publicarea H.G.R. 392/2020 referitoare la inventarierea 
bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale înregistrată la 
Comuna Budești sub nr. 1564/25.05.2020; 

Dispoziția primarului nr. 79/24.07.2020 privind constituirea Comisiei speciale de 
inventariere a domeniului public și privat al comunei Budești, judeţul Bistrița-Năsăud; 

Avizul favorabil nr. 2274 din 31.07.2020 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 

Avizul favorabil nr. 2274 din 31.07.2020 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu: 
Prevederile art. 289 și art. 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului României 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
          Prevederile art. 3 din H.G. nr. 392/2020 privind privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 
al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin 1, alin.2 lit. c, art. 139, alin. 3, art. 196, alin. 1, 
lit.  a din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se stabilește perioada în care se efectuează activitatea de inventariere a 

bunurilor din domeniul public și privat al comunei Budești astfel: 03.08.2020-30.11.2020. 
Art.2. Data până la care se face publicarea rezultatului activității de inventariere 

pe pagina de internet a instituției este: 15.12.2020. 
          Art.3.  Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budeşti în 
şedinţă ordinară, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. g din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de     10     voturi  
„pentru”,     x     voturi  „împotrivă”,  __  x      voturi  „ abţineri” din numărul de            10 
consilieri prezenţi. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei Budești cu: 

-  Instituţia prefectului -  Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
     -  Primarul comunei Budeşti. 
       -  Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al comunei 

Budești, județul Bistrița-Năsăud. 
 
                   PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ   
                             RODICA VARO                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                                    IOAN HEDEȘ 
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