
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL RACIU 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea  
”Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Raciu” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ședință extraordinară astăzi, 08.08.2011, 
Având în vedere: 

- prevederile HG nr. 1140/2006 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum Şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa; 
- prevederile HCL Raciu nr. 40/27.12.2005 de însuşire a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Raciu; 

- raportul întocmit de referentul cadastru privind modificarea  ”Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Raciu”, ca urmare a măsurătorilor cadastrale;  

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

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art.1. Se aprobă modificarea poziției 37 din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 
al comunei Raciu” , după cum urmează: 

 rubrica elemente de identificare va avea următorul cuprins: ”Are o lungime de 11,5 m, o lățime de 4 m. Este construit din beton cu piloni din beton”; 

 rubrica valoarea de inventar va avea următorul cuprins:  82.896 lei.   
Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 38 din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al comunei Raciu” , după cum urmează: 
 rubrica cod de clasificare va avea următorul cuprins ”1.3.1.7.2”; 

 rubrica denumirea bunului va avea următorul cuprins: ”Pod beton CAP Raciu” 
 rubrica elemente de identificare va avea următorul cuprins: ”Are o lungime de 8 m, o lățime 

de 4 m. Este construit din beton cu piloni din beton şi face legătura între sat și fostul CAP”; 

 rubrica valoarea de inventar va avea următorul cuprins:  82.876 lei.   
 Art. 3. Se aprobă modificarea poziției 169 din ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Raciu” , după cum urmează: 

 rubrica cod de clasificare va avea următorul cuprins: ”1.3.1.7.2”; 

 rubrica denumirea bunului va avea următorul cuprins: ”Pod beton pe DC 64 A Raciu - Coborâș” 

 rubrica elemente de identificare va avea următorul cuprins: ”Are o lungime de 13 m, o lățime de 6,18 m. Este construit din beton cu piloni din beton şi face legătura între satele Raciu și Siliștea”; 

 rubrica valoarea de inventar va avea următorul cuprins:  516.331 lei.   
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Raciu şi 

compartimentele de specialitate. 

 Art. 5. Cu aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei Raciu. 
Președinte ședință,        Secretar comuna Raciu, 

       Consilier local Ion V. Ion                jr. Zaharia Alin 
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