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Notă 
privind proiectul de HOTĂRÂRE privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor 

 
Promovarea acestui proiect este determinată de adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, care printre altele reglementează o nouă procedură de atestare a 
inventarelor bunurilor din domeniul public și de aprobare a inventarelor bunurilor din domeniul privat al 
unităților administrativ-teritoriale, de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale. 

Având în vedere că prin noul cadru normativ se abrogă dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 
548/1998 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, se impune  elaborarea și adoptarea unei 
hotărâri a Guvernului, care să cuprindă normele tehnice pentru întocmirea inventarelor bunurilor care 
alcătuiesc atât domeniul public cât și privat al unităților administrativ-teritoriale. 

Prin acest proiect de hotărâre a Guvernului se va asigura cadrul legal și unitar pentru atestarea 
inventarelor bunurilor din domeniul public precum și aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul 
privat al unităților administrativ-teritoriale, de către autoritățile deliberative ale administrației publice 
locale, prin hotârâre.  

Prezentele Norme urmăresc detalierea prevederilor legale din Ordonanța de urgență a Guvernului 
și, prezentarea condițiilor și modalităților de aplicare a acestora. Elaborarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ are în vedere în 
principal următoarele aspecte: 

‐ Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unității administrativ-
teritoriale;  

‐ Comisia specială de inventariere; 
- Inventarierea bunurilor imobile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale; 
- Responsabilitățile la nivelul administrației publice centrale. 
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