
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea  
”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu” 

 
Consiliul Local al Comunei Raciu, Judeţ Dâmboviţa, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.09.2011, 
Având în vedere: 
- prevederile HG nr. 1140/2006 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum Şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa; 
- prevederile HCL Raciu nr. 40/27.12.2005 de însuşire a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Raciu; 
- raportul întocmit de referentul cadastru privind modificarea  ”Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Raciu”, ca urmare a măsurătorilor cadastrale;  
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, și alin. 5, lit. c, art. 45, alin.(3) și art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
  
 

 H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea poziției 148 din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Raciu” , după cum urmează: 

 rubrica elemente de identificare va avea următorul cuprins: ”Construită din cărămidă, 
învelită cu tablă, ocupă o suprafață de 295 mp”; 

 rubrica anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință, va avea următorul cuprins: 2008; 
 rubrica valoarea de inventar va avea următorul cuprins:  81.166 lei.   
Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 178 din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Raciu” , după cum urmează: 
 rubrica elemente de identificare va avea următorul cuprins: ”Suprafața de 9.000 mp pășune 

extravilan. Vecini: N – DE 917; E – DE 917/1; S – Ocolul Silvic; V- moșt. Popescu Atena”; 
 rubrica valoarea de inventar va avea următorul cuprins:  7.650 lei.   

 Art. 3. Se aprobă completarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Raciu” , conform anexei parte componentă a prezentei hotărâri.  

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Raciu şi 
compartimentele de specialitate. 
 Art. 5. Cu aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei Raciu. 

 
 

 

Președinte de ședință,      Secretar,                                        

consilier local Nicolae Ilie     jr. Zaharia Alin  
 

RACIU 

NR. 28 

DATA 29.09.2011 



 
Anexa  la Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea completarea ”Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Raciu”. 

 

 
 
 
Poz.  
Înreg. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
bunului 

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

Valoarea 
de 
Inventar 
- lei - 

Situaţia juridică actuală 

1.  Teren  Loc de  joacă 
pentru 
copii Raciu 

Se află în satul Raciu, lângă DJ 702 B. Are o suprafață de 200 mp. 
 

2010 10.000 L. 213/1998 

2. 1.3.7.1 D.V. 684/1 Are o lungime de 642 mp, o lățime de 4 m, drum de pământ. 2011 2568  
L. 213/1998 

 
 


