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HOTĂRÂRE
privind modificarea   

”Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Raciu”

Consiliul Local al Comunei Raciu, Județul Dâmbovița,
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.05.2015, 
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 Compartimentul Registru Agricol, Cadastru și Agricultură Primăriei Raciu,

nr. 2974/21.05.2015, și avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;
 adresa  nr.  451/19.05.2015  din  partea  SC Local  Consult  SRL Târgoviște,  privind  lungimile

rezultate  din  ridicările  topografice  ale  drumurilor  care  fac  obiectul  proiectului  de investiție
”Asfaltare drumuri locale în comuna Raciu, județul Dâmbovița”; 

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 pozitii din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Raciu”, după cum urmează:
1. Pozitia 5, ”DS Școală”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Raciu. Are o
lungime de 391 m, o lățime de 9,5 m. Drum pietruit.”

2. Pozitia 6, ”DS Troiță”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Raciu. Are o

lungime de 357 m, o lățime de 6,10 m. Drum pietruit.”
3. Pozitia 12, ”DS Vlaicu”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Raciu. Are o
lungime de 49 m, o lățime de 4 m. Drum pietruit.”

4. Pozitia 14, ”DS Moară Mihai”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are

o lungime de 125 m, o lățime de 4,4 m. Drum pietruit.”
5. Pozitia 16, ”DS Stadion”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are
o lungime de 254 m, o lățime de 6,2 m. Drum pietruit.”

6. Pozitia 17, ”DS Neciu”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are

o lungime de 204 m, o lățime de 8,8 m. Drum pietruit.”
7. Pozitia 19, ”DS Moară Aurel”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Șuța Seacă. Are
o lungime de 97 m, o lățime de 4,7 m. Drum pietruit.”

8. Pozitia 34, ”DS Câșu”:
 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Se află în satul Siliștea. Are o
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lungime de 65 m, o lățime de 4,2 m. Drum pietruit.”
9. Pozitia 43, ”DV Drum CAP - Raciu”:

 rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Are o lungime de 469 m, o
lățime de 6,8 m. Drum pietruit.”

10.  Pozitia 94, ”DS Conpet Siliștea”:
- rubrica ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Are o lungime de 160 m, o lățime de
6 m. Drum pietruit.”
Art.  2  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarul  comunei  Raciu  si
compartimentele de specialitate.
Art.  3  Cu  aducerea  la  cunoștința  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  a  prezentei  hotărâri  se
însărcinează secretarul comunei Raciu.

Președinte de ședință, Secretar,
                      Consilier local Bucur Simona              Zaharia Alin
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