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HOTĂRÂRE 

privind introducerea  

în domeniului privat al comunei Raciu  

a imobilului ”Dispensar uman sat Siliș tea, comuna Raciu” 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ  DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ș edinț ă ordinară astăzi, 16.03.2012, 
Având în vedere: 

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările ș i completările ulterioare; 

 raportul nr. 964/01.03.2012 întocmit de referentul de specialitate urbanism privind 
introducerea in domeniului privat al comunei Raciu a imobilului ”Dispensar uman sat 
Siliș tea, comuna Raciu”, ca urmare a semnării procesului verbal de recepț ie a 
imobilului ”Dispensar uman sat Siliș tea, comuna Raciu”, ș i avizul comisiei de 
specialitate din cadrul CL Raciu; 

 procesul verbal de recepț ie la terminarea lucrărilor nr. 186/13.01.2012 pentru imobilul 
Dispensar uman în satul Siliș tea, comuna Raciu; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. 4, art. 45, alin. 3 ș i 6 ș i art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea nr. 215/2001 a administraț iei  publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
  
 

HOTĂRĂȘTE: 
   
 
Art. 1. Se aprobă introducerea în domeniului privat al comunei Raciu a  imobilului ”Dispensar 
uman sat Siliș tea, comuna Raciu”, având datele de identificare conform anexei parte 
componentă a prezentei hotărâri. 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinț ează primarul comunei 
Raciu şi compartimentele de specialitate. 
Art. 3. Cu aducerea la cunoș tinț a persoanelor ș i instituț iilor interesate a prezentei hotărâri 
se însărcinează secretarul comunei Raciu. 
 
 
 
 

Preș edinte de ș edinț ă,      Secretar, 
                 consilier local Badea Constantin              jr. Zaharia Alin 
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Anexa  la HCL Raciu nr....../.................... privind introducerea in domeniului privat al comunei 
Raciu a  imobilului ”Dispensar uman sat Siliș tea, comuna Raciu” 
 
 
 
 
Poz.  
Înreg
. 

Codul de 
Clasificar
e 

Denumire
a bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, al 
dării în 
folosinţă 

Valoare
a de 
Inventar 
- lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

1. 1.6.2. Dispensar 
uman sat 
Siliș tea 

Se află în satul 
Siliș tea, comuna 
Raciu.  Construit din 
beton, P + E, învelit 
cu tablă Lindab,  are 
o suprafaț ă de 98,5  
mp. 
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