
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public 

al comunei Crucea, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 24 din 26.08.1999, cu
modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Crucea;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Dorin Rusu, primarul comunei Crucea, 

judeţul Suceava, înregistrată sub nr.2205 din 17.05.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate fmanciar-contabil, înregistrat sub nr.2714 din 

11.06.2019;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, "agricultură, gospodărie 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al comunei Crucea, 
judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 2874/ 21.06.2019;

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor;

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu 
modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Crucea, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 24 din 26.08.1999, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează cu o nouă secţiune - Secţiunea a Il-a bunuri mobile, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Crucea, judeţul Suceava şi compartimentul fmanciar- 
contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă, 
Droancă Delia-Nicole,

21.06.2019

Contrasemnează: 
Secretarul comunei,



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI

Anexa
la Hotărârea nr. din .06.2019

BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI CRUCEA

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Crucea, judeţul Suceava, înscris în 
Anexa la Hotărârea nr.24 din 26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.
crt.

Cod
de
clasificar
e

Denumirea
Bunului Elemente de identificare

Anul
dobândirii 
sau după caz 
al dării în 
folosinţă

Valoarea
de
inventar
lei

Situaţia  ju rid ică  
actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 2.1.20.1
Buldoexcavator 
Caterpillar 
434F2cu 
accesorii

Seria H W R00354 P IN :C A T0434FH H W R 0035 4  
Cupă de e xcavare  lăţim e 305m m  
Cupă de e xcavare  lăţim e 914m m  
Ciocan h id rau lic  C A T m odel H 65Es 
Cu lpo r rapid 
Set de bolţuri
G rup acţio nare  (m o to r h id rau lic  C A T  m odel A 26B  
Burghiu d iam etru  305 mm 
Burghiu d iam etru  610 mm 
Burghiu d iam etru  914 mm
Lam ă de zăpadă cu în clin are  h id rau lică  stânga/d reapta  
Perie m ăturat lăţim e 2500 m m  y 'P

2018 6 6 4 .9 7 2 ,0 0 Contract de 
achiziţie de 
produse 
nr.3597/TP/18/ 
1867 din 
11.09.2018. 
Proces verbal de 
predare-primire 
înregistrat la 
nr.9042 din 
07.12.2018

Preşedinte, 
Rusu

Preşedinte de şedinţă. 
Droancă Delia-Nicolet;

Contrasemnează: 
Secretarul comunei, 
Atănăsoaie/Maria

Membri: 
Atănăsoaie Maria 
Bîtcă Iuliana 
Tocaciu-Chelsoi Ana 
Cîrciu Costel Aurel-


