
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.82 din 27 decembrie 2022 
privind completarea anexei la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public 

al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 

27.12.2022, având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Ernei nr.13755/08.12.2022, raportul de specialitate al 

Biroului financiar-contabil nr.13807/08.12.2022, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate nr.14655/27.12.2022,  

-raportul nr.13752/08.12.2022 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Ernei, județul Mureș constituită în temeiul dispoziției primarului 

nr.143/16.04.2020,  

-Hotărârea Consiliului Local Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniul public al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare, 

-art.286 alin.(1) și (4), art.287 și art.289 alin.(1)-(4) și (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și comletările ulterioare,  

-art.858-860 și art.863 lit.d) și f) din Legea nr.287/17.07.2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

-Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și 

al județelor, 

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) coroborate cu cele ale alin.(6), precum și cu cele ale 

art.196 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

HOTĂREȘTE 

 

Art.I.Anexa la Hotărârea Consiliului Local Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului 

bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ernei, cu modificările şi completările ulterioare, 

se completează, după cum urmează: la Secţiunea I „Bunuri imobile” după poziția 333, se introduc opt noi 

poziții, pozițiile nr.334, nr.335, nr.336, nr.337, nr.338, nr.339, nr.340 și nr.341, având conţinutul cuprins 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. Bunurile cuprinse la pozițiile nr.334-341 se declară bunuri de interes public local. 

Art.III.Prezenta hotarâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei 

Ernei, precum și Biroului financiar-contabil, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire și se publică în 

Monitorul Oficial Local. 

 

Președință de ședință                                                             Contrasemnează, 

Csongor SIKLÓDI                                                 SECRETAR GENERAL AL U.A.T.                                                 

                                    Mihály HOCHBAUER 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI 
Cod de înregistrare fiscală:4323462 



Anexa la HCL nr.82/27.12.2022 
Completări la secțiunea I ”Bunuri imobile” din Anexa la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ernei, cu 

modificări şi completări ulterioare 

  Secțiunea I Bunuri imobile 

Nr. 
crt. 

Nr. inv. 
contab. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare 
Anul dobândirii sau, 
după caz, al dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

Situaţia juridică actuală/Denumire act 
proprietate sau alte acte doveditoare 

0  1 2 3 4 5 6 

334  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+277 km, lungime: 0,277 km, suprafața: 
1839 mp, cu următoarele vecinătăți: N- proprietate 
particulară, E-varianta ocolire, S- proprietate particulară; 
V- drum, nr.cad.55886; 

1968 18.256,75 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55886 Ernei 

335  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+252 km, lungime: 0,252 km, suprafața: 
1352 mp, cu următoarele vecinătăți: N- CFR, E- 
proprietate particulară, S- drum; V- DN15; nr.cad.55898; 

1968 13.422,03 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55898 Ernei 

336  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+209 km, lungime: 0,209 km, suprafața: 
1360 mp, cu următoarele vecinătăți: N- CFR, E-DN15, S- 
drum; V- proprietate particulară; nr.cad. 55887; 

1968 13.501,45 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55887 Ernei 

337  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+169 km, lungime: 0,169 km, suprafața: 
699 mp, cu următoarele vecinătăți: N- drum, E- 
proprietate particulară, S- CFR; V-DN15; nr.cad. 55890; 

1968 6.939,35 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55890 Ernei 

338  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+680 km, lungime: 0,680 km, suprafața: 
3530 mp, cu următoarele vecinătăți: N- drum, E- CFR, S- 
CCN; V- proprietate particulară; nr.cad.55889; 

1968 35.044,22 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55889 Ernei 

339  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+184 km, lungime: 0,184 km, suprafața: 
2653 mp, cu următoarele vecinătăți: N- proprietate 
particulară, E-DN15, S- proprietate particulară; V- DE; 
nr.cad.55893; 

1968 26.337,77 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55893 Ernei 

340  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+162 km, lungime: 0,162 km, suprafața: 
1253 mp, cu următoarele vecinătăți: N- proprietate 
particulară, E-DN15, S- proprietate particulară; V- drum, 
nr.cad. 55894; 

1968 12.439,21 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55894 Ernei 

341  1.3.7.1. Stradă 

Situată în intravilanul localității Dumbrăvioara, pietruită, 
traseu: 0+000–0+067 km, lungime: 0,067 km, suprafața: 
406 mp, cu următoarele vecinătăți: N- CCI, E- proprietate 
particulară; S- drum; V- proprietate particulară; nr.cad. 
55892; 

1968 4.030,58 

art.8 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.43/1997, 
art.286 alin.(1) și alin.(4), art.289 și pct.1 
din anexa nr.4 la O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, HCL Ernei 
nr.58/28.09.2022, CF nr.55892 Ernei. 

 


