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                                                                                                                                           PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt  

 
 
 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.10531/22.09.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea inventarului 
bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Olt, cu modificările și completările 
ulterioare;5.  
 - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 286 alin. (1) și (3),  art. 287  lit. b), art. 289 alin. (1) - (3), art. 290 și                 
art. 354-355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 3 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 
județelor,  aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 392/2020; 
- Prevederile art. 553-557, art. 858-862 alin.(1) și art.867-869 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea              
nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
  
  În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit. c), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
  

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 
 
    Art. 1.  Se aprobă efectuarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public și privat al unității administrativ – teritoriale Județul Olt  în perioada 03-31.10.2022. 
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 Art. 2. Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
unității administrativ-teritoriale Județul Olt se efectuează de către comisia de inventariere 
constituită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt. 

Art. 3.  Rezultatele inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 
privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt, se publică pe pagina de internet a 
instituției, www.cjolt.ro, până la data de 30.11.2022. 
    Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Direcției Tehnice 
și Investiții, Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Financiar-Contabilitate, 
Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, precum și Serviciului 
Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului 
- Județul Olt. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

Avizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          Secretar General al Județului                          
                                                                   Marinela-Elena ILIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.I./2 ex.  
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REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 

Județul Olt 
 
 
 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ – teritoriale Județul Olt.  
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt a fost întocmit și însușit 

de Consiliul Județean Olt prin Hotărârea nr. 41 din 26.04.2001 și a fost atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și completările ulterioare și 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 bis din 29 august 2002.  

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului                
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Consiliul 
Județean administrează domeniul public și privat al județului.” 

 Potrivit prevederilor art. 289 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului                   
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare: 

”(1) Toate bunurile aparținând unităților administrative - teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Autorității deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport asupra 
situației gestionării bunurilor.  

(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se 
întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz. 

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie prin dispoziția fiecărei autorități executive a 
unității administrative-teritoriale.”  

Conform prevederilor art. 354 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Domeniul privat al statului sau al 
unităților administrativ- teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac 
parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, statul sau unitățile administrativ- teritoriale au 
drept de proprietate privată.”  

Potrivit dispozițiilor art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu 
modificările și completările ulterioare, ”Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau 
al unităților administrativ-teritoriale se află în circuitul civil și se supun regulilor prevăzute de 
Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 



2 
 

Potrivit dispozițiilor art. 3 din Normele tehnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
392/2020, prin hotărârea autorității deliberative privind inventarierea anuală se stabilește 
perioada în care se efectuează activitatea de inventariere, precum și data până la care se face 
publicarea pe pagina de internet a instituției.  

Față de prevederile legale anterior invocate prin Proiectul de Hotărâre se propune 
efectuarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității 
administrativ– teritoriale Județul Olt în perioada 03-31.10.2022. 

Inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al județului Olt se efectuează de către 
comisia de inventariere constituită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt. 

Rezultatele inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității 
administrativ-teritoriale Județul Olt se vor publica pe pagina de internet a instituției, www.cjolt.ro, 
până la data de 30.11.2022.  

Având în vedere că Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii 
anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 
Județul Olt, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, propunem  aprobarea  
acestuia în forma în care a fost prezentat. 

 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.I./2 ex.  
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
Direcția Economică, Buget - Finanțe   
Direcția Tehnică și Investiții  
Nr.10531/22.09.2022                                     
                                                                                                                                               
 
                                                                                     

AVIZAT 
VICEPREŞEDINTE                                                    VICEPREŞEDINTE                          
Virgil DELUREANU                                                                       Cătălin Ionuț IVAN 
 
 
 
 

RAPORT 
    la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității  
administrativ-teritoriale Județul Olt 

 
 
 
Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Consiliul Județean 
administrează domeniul public și privat al județului.” 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt a fost întocmit și însușit 
de Consiliul Județean Olt prin Hotărârea nr. 41 din 26.04.2001 și a fost atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și completările ulterioare și 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 bis din 29 august 2002.  

 Potrivit prevederilor art. 289 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare: 

”(1) Toate bunurile aparținând unităților administrative - teritoriale sunt supuse inventarierii 
anuale. Autorității deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport asupra 
situației gestionării bunurilor.  

(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se 
întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz. 

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie prin dispoziția fiecărei autorități executive a 
unității administrative-teritoriale.”  

Conform prevederilor art. 354 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „Domeniul privat al statului sau al 
unităților administrativ- teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac 
parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri, statul sau unitățile administrativ- teritoriale au 
drept de proprietate privată.”  

Potrivit dispozițiilor art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu 
modificările și completările ulterioare, ”Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau 
al unităților administrativ-teritoriale se află în circuitul civil și se supun regulilor prevăzute de 
Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 
județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020, prin hotărârea autorității deliberative 
privind inventarierea anuală se stabilește perioada în care se efectuează activitatea de 
inventariere, precum și data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituției.  



2 
 

Față de prevederile legale anterior invocate prin Proiectul de Hotărâre se propune 
aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
unității administrativ – teritoriale Județul Olt în perioada 03 - 31.10.2022. 

Inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al județului Olt se efectuează de către 
comisia de inventariere  constituită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt. 

Rezultatele inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității 
administrativ-teritoriale Județul Olt se vor publica pe pagina de internet a instituției, www.cjolt.ro, 
până la data de 30.11.2022.  

Având în vedere că Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea efectuării inventarierii 
anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale 
Județul Olt a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, propunem aprobarea  
acestuia în forma în care a fost prezentat. 

 

            Director Executiv                                                           Director Executiv 
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Șef Serviciu 
Serviciul Juridic – Contencios 
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M.I./2 ex.  


