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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local Raciu nr. 44/20.12.2016 

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

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
Având în vedere:

 prevederile H.G. nr. 1140/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile HCL Raciu nr. 44/20.12.2016 de privind modificarea şi completarea  ”Inventarului

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu”;
 art. 3, alin. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 adresa Consiliului Judeţean Dîmboviţa nr. 12534/17.05.2017;
 raportul întocmit de referentul cadastru, nr. 6165/19.10.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 și alin. 6 și art. 115, alin. 1, lit. b din Lega
nr.  215/2001 a administrației  publice locale,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,
propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local Raciu nr. 44/20.12.2016 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art.1. Se  aprobă modificarea următoarelor  poziţii  din  „Inventarul  bunurilor  care  aparţin
domeniului public al comunei Raciu:

1.  Poziţia  111”Puţ  Bufet  Raciu  –  Coborâş”:  rubrica  „Elemente  de  identificare”  va  avea
următorul conţinut – „Este amplasat în satul Raciu, având o suprafaţă de 79 mp, împrejmuit. Pe acest
teren se află amplasate un puţ cu roată şi staţia de pompare nr. 1. Vecini: la N – Badea Marin, la E –
DS 241/2, la S – DJ 702 B, la V – Badea Marin.CF nr. 70156. Nr. cadastral 70156.”

2. Poziţia 173 „Teren staţie epurare”: rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul
conţinut – „Este amplasat în satul Siliştea, având o suprafaţă de 8719 mp, compusă din: S1 = 559 mp,
curţi construcţii; S2 = 2476 mp, curţi construcţii; S3 = 612 mp, drum; S4 = 5072 mp, arabil. Pe acest
teren se află amplasată staţia de epurare şi staţia de pompare nr. 3. Vecini: la N – drum, Constantin
Dumitra, la E – Ion Dumitra, Prada Matei, Preda Gherghiga, Preda Iosif, Şerban Gheorghe şi Stoica
Stana, la S – DE 792/2/15/1, la V – HR 61. CF nr. 70489. Nr. cadastral 70489.”

3. Poziţia 175  „Teren staţie pompare Raciu”: rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conţinut – „  Este amplasat în satul Raciu, având o suprafaţă de 100 mp, curţi construcţii.
Pe acest teren se află amplasată staţia de pompare nr. 2. Vecini: la N – Parohia Raciu, la E –Parohia
Raciu, la S – DC64, la V – Parohia Raciu. CF nr. 70697. Nr. cadastral 70697”

4.  Poziţia  181  „Teren  Centru  After  School”:  rubrica  „Elemente  de  identificare”  va  avea
următorul conţinut – „Este amplasat în satul Raciu, având o suprafaţă de 1900 mp, curţi construcţii.
Pe acest teren se află amplasat Centrul After School Raciu. Vecini: la N – drum, la E –DCL 992, la S –
Teren administrare primărie, la V – teren administrare primărie, Iancu Nicolae. CF nr. 70089. Nr.
cadastral 70089.”

Art. 2 Anexa nr. 1 prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Raciu nr. 44/20.12.2016
se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Raciu
și compartimentele de specialitate.

Art. 4 Cu aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri se
însărcinează secretarul comunei Raciu.

INIȚIATOR,
primar Grădinaru Vasile
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