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HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea  

”Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Raciu”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDET DÂMBOVITA,
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 14.04.2014,
Având în vedere:

 prevederile HG nr. 1140/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 prevederile  HCL  Raciu  nr.  40/27.12.2005  de  însusire  a  ”Inventarului  bunurilor  care  apartin

domeniului public al comunei Raciu”;
 art.  3,  alin.  4,  din  Legea nr.  213/1998 privind bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
 raportul  întocmit  de  contabilul  Primăriei  Raciu,  nr.  1683/31.03.2014  și  avizul  comisiei  de

specialitate din cadrul CL Raciu;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 si alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. b din Lega nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea următoarelor poziții din ”Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Raciu”, după cum urmează:
1. Pozitia 126, ”Teren fotbal Șuta Seacă”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 55419 lei”.
2. Pozitia 127, ”Teren fotbal Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 45261 lei”;
3. Pozitia 128, ”Cămin Cultural Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins:  ” 351211 lei”.
4. Pozitia 129, ”Grup Sanitar”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ”5700 lei”
5. Pozitia 131, ”Clădire Primărie (fosta Grădiniță Raciu)”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins : ” 131981 lei”;
6. Pozitia 132, ”Teren”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 11741 lei”;
7. Pozitia 133, ”Grădinița Siliștea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 64078 lei”;
8. Pozitia 134 ”Magazie Grădinița Silistea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 27601 lei”;
9. Pozitia 135, ”Teren ”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ’’8659 lei”;
10. Pozitia 137, ”Teren aferent”:

 rubrica  ”denumirea  bunului”  se  va  modifica  in  ’’Teren  aferent  Dispensar  uman
Silistea’’: 
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 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 25112 lei”.
11. Pozitia 140, ”Teren Școala Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 16139 lei”;
12. Pozitia 141, ”Cladire Școala veche Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins:” 454283 lei”.
13. Pozitia 142, ”Cladire Școala noua Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 230118 lei”;
14. Pozitia 144, ”Grup sanitar”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins : ” 7144 lei”;
15. Pozitia 147, ”Teren Școala Silistea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 16452 lei”;
16. Pozitia 148, ”Cladire Școala Silistea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 207496 lei”;
17. Pozitia 149 ”Magazie Școala Silistea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 9092 lei”;
18. Pozitia 150, ”Grup sanitar”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ’’1948 lei”;
19. Pozitia 151, ”Teren scoala Suta Seaca”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 34529 lei”.
20. Pozitia 152, ”Cladire Școala Suta Seaca”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 169504 lei”;
21. Pozitia 153, ”Cladire Grădiniță Suta Seaca”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 351211 lei”.
22. Pozitia 154, ”Magazie scoala Suta Seaca”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 28684 lei”;
23. Pozitia 155, ”Grup sanitar”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins : ” 8010 lei”;
24. Pozitia 156, ”Imprejmuire teren scoala Silistea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 13314 lei”;
25. Pozitia 157, ”Imprejmuire teren scoala Suta Seaca”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 76959 lei”;
26. Pozitia 165 ”Islaz comunal Siliștea - Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 2164692 lei”;
27. Pozitia 166, ”Islaz comunal Suta Seaca ”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ’’381979 lei”;
28. Pozitia 167, ”Islaz comunal Suta Seaca - Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ”216480 lei”.
29. Pozitia 171, ”Magazie Școala Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins:” 28684 lei”;
30. Pozitia 172, ”Teren arabil extravilan”:
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 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins:” 12989 lei”.
31. Pozitia 173, ”Teren statie epurare”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 24246 lei”;
32. Pozitia 174, ”Teren statie pompare Siliștea”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins : ” 308 lei”;
33. Pozitia 175, ”Teren statie pompare Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 367 lei”;
34. Pozitia 176, ”Teren sala sport”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 6413 lei”;
35. Pozitia 178 ”Teren Desalinare T.31, P.882/7”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 13730 lei”;
36. Pozitia 179, ”Teren Desalinare T.31, P.882/8”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ’’21323 lei”;
37. Pozitia 180, ”Teren Centru After School”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 12562 lei”;
38. Pozitia 181, ”Teren intravilan”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 13137 lei”.
39. Pozitia 182, ”Teren loc de joaca pentru copii Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 10824 lei”;
40. Pozitia 184, ”Magazie lemne Primarie”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins : ” 28684 lei”;
41. Pozitia 185, ”Sediu secundar Primaria Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 155870 lei”;
42. Pozitia 186, ”Sediul Post Politie Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 92745 lei”;
43. Pozitia 187 ”Grup sanitar Sediu secundar Primaria Raciu”:

 rubrica ”valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 5749 lei”;
Art. 2 Se completează ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Raciu”, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Raciu si compartimentele de specialitate.
Art. 4 Cu aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri
se însărcinează secretarul comunei Raciu.

   Președinte de ședință,     Secretar,
           consilier local Bucur Simona                                                          jr. Zaharia Alin
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