
 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  - PROIECT – 
H O T Ă R Â R E A   NR.  _____.  

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  
al comunei Costești, județul Vâlcea . 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2022, la care 

participă un număr de __ consilieri din totalul de ___ consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul 

consilier local Marinoiu Ion - Constantin , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  30 decembrie 2021 ; 

 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 3960 din 13.10. 2021 şi proiectul de hotărâre iniţiat de 

primar privind  atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Costești, 

județul Vâlcea ; 

- raportul de specialitate al responsabilului cu urbanismul și amenajarea teritoriului, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr. 3962 din 13.10.2021 ;  

- Hotărârea Consiliul local al comunei Costești, județul Vâlcea, nr.  16  din 28 iulie 1999, 

privind însușirea de către consiliul local a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public local 

al comunei Costești;  

            - Anexa nr. 24 din Hotărârea de Guvern nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al 

judetului  Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si  comunelor din judetul Valcea  ; 

- Declarația Secretarului General al unității administrativ teriotoriale, dată în condițiile art. 289, 

alin. 6, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr.  4056 /21.10.2021; 

- Raportul Comisiei Speciale pentru inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public și 

privat al comunei Costești, județul Vâlcea, în condițiile art. 6, din Hotărârea de Guvern nr. 392 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, înregistrat la nr.  4058/21.10.2021;  

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, înregistrate la nr. ___, ____  şi ____ din 

2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar;  

            În conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 392 privind aprobarea Normelor  

 



 

 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al 

comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor ; 

 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c),  art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.e) și lit. g), art. 289 

alin.(6) art. 607 alin.(4), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 

____ voturi „pentru”, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E : 

Art. 1.- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Costești, județul 

Vâlcea, însușit prin Hotărârea Consiliul local al comunei Costești, județul Vâlcea, Nr.  16  din 28 iulie 

1999,  cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 24 din Hotărârea de Guvern nr. 

1362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului  Valcea, precum si al municipiilor, oraselor 

si  comunelor din judetul Valcea, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I ”Bunuri 

imobile”: 

            - la poziția nr. 171, coloana 1 ”Codul de clasificare” va avea următorul cuprins : 1.3.7.1. , 

coloana 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: Strada Bisericii,  coloana 3 ”Elemente de 

identificare” va avea următorul cuprins: Imobilul se află în intravilanul Satului Pietreni, Comuna 

Costești, cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat și macadam, traseu ”proprietate 

particulară” – Biserica 44 de Izvoare, lungime totală 0,503 km, lățime medie 3,5 ml, suprafață 

totală 1998 mp, Număr Cadastral 36522, coloana 4 ”Anul dobândirii sau, după caz, al dării în 

folosință” va avea următorul cuprins : 1999, coloana 5 ”Valoarea de inventar” va avea următorul 

cuprins : 49.093 mii lei, coloana 6 ”Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins : Hotărârea 

Consiliului Local nr. 16/28.07.1999, Hotărârea Consiliului Local nr. 53/24.10.2017, Carte 

Funciară nr. 36522  Comuna Costești. 

            Art. 2.- Primarul comunei Costeşti, secretarul general al comunei Costești și responsabilul cu 

urbanismul și amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică, de secretarul general al comunei Costești, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea în vederea efectuării 

controlului asupra legalităţii acesteia, şi o va face publică prin afişare și pe adresa de internet 

www.comuna-costesti.ro. , la secțiunea dedicată statutului comunei, precum și în monitorul oficial 

local.  

 

                                                                                    Costeşti  - 2022. 
                     I N  I Ţ I A T O R,                                                       Avizat pentru legalitate, 
                        P R I M A R                                                                  Secretar general, 
          Toma – Marius  PEŞTEREANU                                                  Vasile NEAGU                                                



Comisia Specială 
pentru inventarierea bunurilor  
care aparțin domeniului public și privat  
al comunei Costești, județul Vâlcea 
Nr. 4058/ 21.10.2021 

   
RAPORT PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI 

bunurilor care apartin domeniului public/privat al  
unitatii administrativ-teritoriale COMUNA COSTEȘTI 

 
SECȚIUNEA I – 
Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare 
Anul dobândirii 
și/sau al dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar  
(mii lei) 

Situația juridică actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

171  1.3.7.1. 
Strada 

Bisericii 

   Imobilul se află în intravilanul Satului Pietreni, 
Comuna Costești, cu îmbrăcăminte din balast, pământ 
stabilizat și macadam, traseu ”proprietate particulară” – 
Biserica 44 de Izvoare, lungime totală 0,503 km, lățime 
medie 3,5 ml, suprafață totală 1998 mp, Număr Cadastral 
36522 

1999 49.093 

Hotărârea Consiliului 
Local nr. 16/28.07.1999 
Hotărârea Consiliului 

Local nr. 53/24.10.2017 
Carte Funciară nr. 36522      

       Comuna Costești 
 

Presedinte Comisia Specială - Primar, 

Toma Marius PEȘTEREANU 

             Secretar general, membru al comisiei speciale - Vasile NEAGU  

           Compartiment financiar-contabil, membru al comisiei speciale - Mihaela CRĂCANĂ 

            Urbanism și amenajarea teritoriului, membru al comisiei speciale - Claudiu BECHERU  

            Administrarea bunurilor,  membru al comisiei speciale - Victor CIORANU      

            Registrul agricol,  membru al comisiei speciale - Maria HUIDU  



                                               PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTI 
           Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea      

Cod fiscal:2541509, Telefon: 0250/863330;  
Fax: 0250/863330, E-mail: costesti@vl.e-adm.ro 

Nr. 4057 din 21.10.2021    
                                                                                                                             

REFERAT PRIVIND CONFORMITATEA CU REALITATEA 
pentru bunurile înscrise în articolul nr. 1,  la proiectul de hotărâre privind atestarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  
al comunei Costești, județul Vâlcea . 

 
 

Prin Hotărârea Consiliul local al comunei Costești, județul Vâlcea, nr.  16  din 28 iulie 1999, a 
fost însușit de către consiliul local, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public local al 
comunei Costești, județul Vâlcea, atestat prin Anexa nr. 24 din Hotărârea de Guvern nr. 1362/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului  Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si  
comunelor din judetul Valcea, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât la nivel de comună intervin modificări în structura inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului  public, ocazionate de modificări ale datelor de indentificare prin întocmirea de lucrări 
cadastrale, pentru implementarea unor proiecte, se propune inițierea unui proiect de hotărâre  cu privire 
la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Costești, județul Vâlcea . 

Din considerentele prezentate și în conformitate cu prevederile art. 289, alin. 8,  din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se întocmește prezentul referat 
privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile prevăzute în articolul nr. 1 la proiectul de hotărâre, 
intocmit in scopul asumarii celor declarate de către secretarul general în declarația pe propria 
răspundere și facem precizarea că bunurile  în cauză nu fac obiectul unor litigii cu privire la 
apartenența acestora la domeniul public al unității administrativ-teritoriale comunea Costești, județul 
Vâlcea, la data semnarii declarației, respectiv la momentul adoptării hotărârii și nu fac obiectul unor 
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor 
normative care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul roman în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

 
 

RESPONSABILUL CU URBANISMUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Claudiu Constantin BECHERU 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- PRIMAR – 
Nr. 3960 din 13.10. 2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

pentru bunurile înscrise în articolul nr. 1,  la proiectul de hotărâre privind atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  

al comunei Costești, județul Vâlcea . 
 
 
 
 Potrivit  prevederile art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 392 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 
judetelor, inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public  și privat a fiecărei unități administrativ-
teritoriale se atestă prin hotărârea autorității deliberative la propunerea comisiei speciale de 
inventariere create la nivelul fiecărei localități. 

Prin Hotărârea Consiliul local al comunei Costești, județul Vâlcea, nr.  16  din 28 iulie 1999, a 
fost însușit de către consiliul local, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public local al 
comunei Costești, județul Vâlcea, atestat prin Anexa nr. 24 din Hotărârea de Guvern nr. 1362/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului  Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si  
comunelor din judetul Valcea, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât la nivel de comună intervin modificări în structura inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului  public, ocazionate de modificări ale datelor de indentificare prin întocmirea de lucrări 
cadastrale, efectuate de experți autorizați, pentru implementarea unor proiecte, se propune inițierea 
unui proiect de hotărâre  cu privire la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Costești, județul Vâlcea . 

În calitate de președinte al comisiei speciale de inventariere și având în vedere cele prezentate 
mai sus propun Consiliului Local al Comunei Costești spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de 
hotărâre cu privire la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Costești, județul Vâlcea . 

 
 

         P R I M A R , 
 

                                        Marius – Toma PEŞTEREANU 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                               PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTI 
             Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea      

               Cod fiscal:2541509, Telefon: 0250/863330;  
            Fax: 0250/863330, E-mail: costesti@vl.e-adm.ro 

Nr. 3962 din 13.10.2021    
 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

pentru bunurile înscrise în articolul nr. 1,  la proiectul de hotărâre privind atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  

al comunei Costești, județul Vâlcea . 
 

Potrivit  prevederile art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 392 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 
judetelor, inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public  și privat a fiecărei unități administrativ-
teritoriale se atestă prin hotărârea autorității deliberative la propunerea comisiei speciale de 
inventariere create la nivelul fiecărei localități. 

Prin Hotărârea Consiliul local al comunei Costești, județul Vâlcea, nr.  16  din 28 iulie 1999, a 
fost însușit de către consiliul local, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public local al 
comunei Costești, județul Vâlcea, atestat prin Anexa nr. 24 din Hotărârea de Guvern nr. 1362/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului  Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si  
comunelor din judetul Valcea, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât la nivel de comună intervin modificări în structura inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului  public, ocazionate de modificări ale datelor de indentificare prin întocmirea de lucrări 
cadastrale, efectuate de experți autorizați, pentru implementarea unor proiecte, se propune inițierea 
unui proiect de hotărâre  cu privire la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Costești, județul Vâlcea . 

Din considerentele prezentate se întocmește prezentul raport de specialitate  pentru bunurile 
prevăzute în articolul nr. 1 la proiectul de hotărâre și propun Consiliului Local al Comunei Costești 
spre analiză, dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la atestarea inventarului bunurilor 
care aparțin domeniului public al comunei Costești, județul Vâlcea și facem precizarea că bunurile  în 
cauză nu fac obiectul unor litigii cu privire la apartenența acestora la domeniul public al unității 
administrativ-teritoriale comunea Costești, județul Vâlcea,  la momentul adoptării hotărârii și nu fac 
obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în 
temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de 
statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

 
 
 

RESPONSABILUL CU URBANISMUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Consilier superior 

Claudiu Constantin BECHERU 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                               PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTI 
             Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea      

               Cod fiscal:2541509, Telefon: 0250/863330;  
            Fax: 0250/863330, E-mail: costesti@vl.e-adm.ro 

Nr. 4056 din 21.10. 2021    
                                                                                                                             

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  
pentru bunurile înscrise în articolul nr. 1,  la proiectul de hotărâre privind atestarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  
al comunei Costești, județul Vâlcea . 

 
 

Subsemnatul Neagu Vasile, secretar general al comunei Costești, județul Vâlcea, în 
conformitate cu prevederile art. 289, alin. 6, lit. b),  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  declar pe propria 
răspundere că bunurile care vor fi atestate potrivit Proiectului de hotărâre nr. 3979/14.10.2021, 
cu privire la atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Costești, 
județul Vâlcea, respectiv     ” la poziția nr. 171, coloana 1 ”Codul de clasificare” va avea următorul 
cuprins : 1.3.7.1. , coloana 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: Strada Bisericii,  
coloana 3 ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: Imobilul se află în intravilanul 
Satului Pietreni, Comuna Costești, cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat și macadam, 
traseu ”proprietate particulară” – Biserica 44 de Izvoare, lungime totală 0,503 km, lățime medie 3,5 
ml, suprafață totală 1998 mp, Număr Cadastral 36522, coloana 4 ”Anul dobândirii sau, după caz, al 
dării în folosință” va avea următorul cuprins : 1999, coloana 5 ”Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins : 49.093 mii lei, coloana 6 ”Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins : 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/28.07.1999, Hotărârea Consiliului Local nr. 53/24.10.2017, 
Carte Funciară nr. 36522  Comuna Costești”, nu fac obiectul unor litigii la momentul adoptării 
hotărârii. 

 
  
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
 

Vasile NEAGU 
 


