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HOTĂRÂREA NR. 26/2021 
de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al orașului Copșa Mică, județul Sibiu 
 

Consiliul Local al orașului Copșa Mică, întrunit în ședința ordinară din data 21 

aprilie, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2240/2021 prezentat de primarul 

orașului Copșa Mică şi raportul de specialitate nr. 2241/2021 şi raportul de conformitate cu 

realitatea nr. 2242/2021 întocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului şi 

referatul comisiei de inventariere nr. 2250/2021, 

Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, 

servicii şi comerț, 

Analizând completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Copșa Mică întocmită de Comisia speciala de inventariere a domeniului public şi 

privat ale orașului Copșa Mică, Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2001 privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Copșa Mică şi atestat de 

Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, 

precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor județului Sibiu, 

Văzând declarația dată pe propria răspundere de către secretarul general al 

orașului Copșa Mică nr. 2243/20.04.2021, precum şi punctul de vedere asupra proiectului nr. 

MLPDA-22892/DPFBL-917/12.04.2021, emis de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice si Administrației, raportat la prevederile art. 289 alin. (10) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 87 alin (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), 

art. 139 alin. (3) lit. g), art. 287 lit. (b) și art. 289 alin. (5), (6) si (16) lit. b. și art. 607 alin. (4) 

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

modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 392/2020 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 dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. 

(1) lit. a) şi art. 607 alin. (4) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Copșa Mică, 

județul Sibiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2001 cu modificările ulterioare 

și atestat în Anexa 7 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, 

cu modificările și completările ulterioare, la „Secțiunea 1. Bunuri imobile”, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

a) după poziția nr. 118, se introduc doua poziții noi, poziția nr. 119 si poziția nr. 120, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



 

b) la „Secțiunea II. Bunuri mobile”, poziția nr. 119 se renumerotează și devine poziția 

nr. 1. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va publica în monitorul oficial local la secțiunea dedicată 

Statutului unității administrativ-teritoriale pe site-ul instituției. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

orașului Copșa Mică.  

 Adoptată în orașul Copșa Mică la data 21 aprilie 2021. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                         Contrasemnează                                                                     

Comiza Cornel                                                                                   Secretar general 

                                                                                                           Şerban Dorin 

 

 

 
Difuzat:5 ex. 
1 ex.primar 

1 ex.dosar 

1 ex.Inst.Prefectului 
1 ex. Compartimentul managementul proiectelor 

1 ex. Compartimentul urbanism 

Red.D.A/Ş.D. dact. D.A. 


