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HOTĂRÂRE
privind modificarea 

”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.11.2017,
Având în vedere:

 prevederile H.G. nr. 1140/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  HCL Raciu nr.  40/27.12.2005 de însușire  a  ”Inventarului  bunurilor  care  aparțin
domeniului public al comunei Raciu”;

 art. 3, alin. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

 Procesul-verbal  de  recepţie  nr.  471/27.01.2016,  privind  obiectivul  „Asfaltare  drum  local
Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari”;

 raportul întocmit de Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, nr. 4826/21.11.2017,
şi avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea următoarei poziții din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Raciu”:

Poziția 76, ”Șoseaua Nouă Siliștea – Perșinari”:

 rubrica „Codul de clasificare” se va modifica în „1.3.7.2.”;

 rubrica ”Elemente de identificare” se va modifica în: ”Are o lungime de 865 metri, o lățime de
7 metri, drum asfaltat”;

 rubrica ”Valoare de inventar” se va modifica în: „807.713 lei”;

 rubrica ”Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va modifica în: „2016”;

 rubrica  „Situaţia  juridică  actuală”  se  va  modifica  în;  „  Proces-verbal  de  recepţie  nr.
471/27.01.2016”. 

Art.  2  Cu aducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează primarul  comunei  Raciu și
compartimentele de specialitate.
Art. 3. Cu  aducerea  la  cunoștința  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  a  prezentei  hotărâri  se
însărcinează secretarul comunei Raciu.

       Preşedinte de şedinţă, Secretar,
    Consilier local Şerban Ion         Zaharia Alin
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