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COMUNA  COSOBA 
PRIMARIA COMUNEI COSOBA 
NR.1132/ 08.04.2019  

 
 

RAPORT 
privind situatia gestionarii bunurile din comuna Cosoba, judetul Giurgiu 

 
 

In vederea aplicarii prevederilor art. 122 din Legea nr. 215/ 2001 privind administatia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, toate bunurile aparţinând 
unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se 
prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei 
gestionării bunurilor.  

Apartin domeniului public de interes local acele bunuri care, potrivit legii sau prin natural or, 
sunt de uz sau interes public si nu sunt declarate de uz public sau national. 

In vederea respectarii prevederilor Legii  nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publica, 
Consiliul Local al comunei Cosoba exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al comunei Cosoba, in limitele si conditiile legii . 

Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 215/ 2001 privind administatia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, domeniul privat al comunei este alcatuit din 
bunuri mobile si imobile,altele decat cele cuprinse in domeniul public, intrate in proprietatea acestora  
prin modalitati prevazute de legea; Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse 
dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel . 

Avand in vedere cele mentionate anterior, va supun atentiei urmatoarele aspecte, dupa cum 
urmeaza:  

- In ceea ce priveste gestionarea bunurilor ce apartindomeniul privatal comunei 
Cosoba, au fost adoptate hotarari de consiliu pentru indeplinirea obligatiilor legale 
specifice, astfel:  

o Prin Hotărârea Consiliului Local Cosoba  nr. 22/ 23.07.2018 a fost aprobata 
completarea inventarului domeniului privat al comunei Cosoba si insusirea 
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosoba . Prin 
dispozitia nr. 49/ 26.04.2017, s-a aprobat retrocedarea in nutura a imobilului, teren 
in suprafata de 19213 mp si constructiile situate pe teren, conform Legii 
10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare  .  

o O parte din terenurile inventariate in domeniul privat al comunei Cosoba , au fost 
acordate in folosinta gratuita tinerilor care doresc sa isi construiasca o locuinta 
proprietate personala, locuri de casa in suprafata de 500 mp, in vederea aplicarii 
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prevederilor Legii nr. 15/ 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală*), cu modificarile si completarile ulterioare, 
republicată. 

- In ceea ce priveste gestionarea bunurilor ce apartindomeniul public al comunei 
Cosoba, regimul juridic al acestora este reglementat de Legea nr. 213/ 1998privind 
bunurile proprietate publică: 

o La reinfiintarea comunei Cosoba, prin hotararea  nr. 12/ 18.08.2004 a fost aprobat 
inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cosoba, ulterior 
aprobandu-se o serie de hotarari prin care acest invetar a fost modificat ,astfel : 

 Prin hotararea nr. 18/ 28.09.2016, s-a aprobat insusirea unor bunuri in 
domeniul public si completarea inventarului bunurilor domeniului public.; 

 Prin hotararea nr. 06/ 31.01.2017, a fost modificata HCL nr. 18/ 2016 ; 
 Prin hotararea nr. 29/ 26.07.2017, a fost aprobata modificarea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al comunei ; 
 Prin hotararea nr. 16/ 14.03.2019, s-a aprobat modificarea inventarului 

bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cosoba . 
o Prin hotarare a Consiliului Local Cosoba,s-a hotarat inchirierea a 4 Sali din cadrul 

Corpului Adminsitrativ II al Primariei comunei Cosoba,acestea fiind inchiriate 
ulterior de catre 2 medici de familie si de o firma ce detine o farmacie; de 
asemenea, a fost inchiriat grajdul comunal si un teren situate in extravilanul 
comunei Cosoba. Sumele ce provin din aceste chirii, sunt constituite sume la 
bugetul local al comunei Cosoba .  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 82/ 1991 a contabilitatii , este necesara inventarierea anuala 
a bunurilor ce apartin uat-urilor, inb cadrul Primariei comunei Cosoba, prin act administrativ, 
primarul este cel care constituie comisia de inventariere .  

 
 

PRIMAR, 
Lixandru Gabriel 


