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Anexa nr. 11 la Statutul oraşului Aleşd, aprobat prin HCL nr. 59 din 22.04.2021

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul orașului Aleșd, jud. Bihor
Conform prevederilor art. 289 alin(1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, toate bunurile aparținând unităților
administrativ teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
I.

Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al orașului Aleșd, jud.Bihor

Conform prevederilor art. 286 alin(4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al orașului este
alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 la OUG nr. 57/2019, precum și din alte bunuri
de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu
sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.
În conformitate cu art. 858 din Codul civil: „Proprietatea publică este dreptul de
proprietate ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care,
prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie
dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege”.
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd a fost întocmit în
conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și HG nr. 548/1999
privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și însușit prin HCL nr.
62/07.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Aleșd și prin HCL nr. 58/22.08.2002, privind completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd.
Prin HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor precum și
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor – anexa nr. 4, a fost atestat Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd, cu un număr de 361 de poziții.
Anexa nr. 4 la HG nr. 970/2002 a fost modificată și completată prin HG nr. 1973/2004, HG nr.
931/2008, HG nr. 630/2011, HG nr. 32/2018 și HG nr. 137/2019.
Având în vedere dispozițiile art. 289 alin(2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, comisia special constituită la nivelul UAT Aleșd, lucrează la actualizarea și
formularea de propuneri pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public, acestea urmând să fie însușite de către consiliul local prin adoptarea de
hotărâri în acest sens și care va constitui anexă la statutul orașului Aleșd.
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II.

Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Aleșd, jud.Bihor

În ce privește domeniul privat al unităților administrativ teritoriale, acesta este alcătuit
din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Bunurile care fac
parte din domeniul privat al unităților administrativ teritoriale se află în circuitul civil și se
supun regulilor prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.
În conformitate cu prevederile art. 357 alin(1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al unității administrativ teritoriale se întocmește și se actualizează de către o
comisie special constituită prin dispoziția autorității executive a fiecărei unități administrativteritoriale.
Comisia a fost constituită prin Dispoziția primarului orașului Aleșd nr. 31 din
28.01.2020, modificată prin Dispoziția nr. 34 din 03.02.2021 și a procedat la actualizarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Aleșd.
Inventarul astfel actualizat a fost aprobat prin HCL nr. 34 din 18.03.2021 și constituie
anexa nr. 11.a la statutul orașului Aleșd.
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