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HOTĂRÂRE
privind modificarea, completarea i scoaterea unor bunuri din ș

”Inventarului bunurilor care apar in domeniului public al comunei Raciu”ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDE  DÂMBOVI A,Ț Ț
Întrunit în edin ă ordinară astăzi, 28.06.2013,ș ț
Având în vedere:

 prevederile HG nr. 1140/2006, cu modificările i completările ulterioare;ș
 prevederile  HCL  Raciu  nr.  40/27.12.2005  de  însu ire  a  ”Inventaruluiș

bunurilor care apar in domeniului public al comunei Raciu”;ț
 art. 3, alin. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 raportul  întocmit  de  referentul  cadastru,  nr.  3051/19.06.2013  i  avizulș

comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 i alin. 6 i art. 115, alin.ș ș
1, lit. b din Lega nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cuț
modificările i completările ulterioare, ș

 HOTĂRĂ TE:Ș

Art.  1 Se aprobă modificarea următoarelor  pozi ii  din  ”Inventarului  bunurilorț
care apar in domeniului public al comunei Raciu”, după cum urmează:ț
A. Pozi ia 154, ”Magazie coala u a Seacă”:ț Ș Ș ț

 rubrica ”Elemente de identificare” se va modifica în: ”Este construită din
cărămidă, învelită cu tablă, ocupă o suprafa ă de  45 mp”;ț

 rubrica ”Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: ” 21.420 lei”.
B. Pozi ia 134, ”Magazie lemn”:ț

 rubrica  ”Denumirea  bunului”  se  va  modifica  în:  ”Magazie  Grădini aț
Sili tea”;ș

 rubrica ”Elemente de identificare” se va modifica în: ”Este construită din
BCA, învelită cu tablă, ocupă o suprafa ă de  45 mp”;ț

 rubrica ”valoare de inventar” se va modifica în: ” 21.420 lei”;
 rubrica  ”Anul  dobândirii  sau,  după  caz,  al  dării  în  folosin ă”  se  vaț

modifica în: ”2009”.
C. Pozi ia 76, ” oseaua Nouă”:ț Ș

 rubrica ”Denumirea bunului” se va modifica în: ” oseaua Nouă Sili tea –Ș ș
Per inari”;ș

 rubrica ”Elemente de identificare” se va modifica în: ”Are o lungime de
865 metri, o lă ime de 7 metri, drum pietruit”;ț

 rubrica ”valoare de inventar” se va modifica în: ” 277.162 lei”;
 rubrica  ”Anul  dobândirii  sau,  după  caz,  al  dării  în  folosin ă”  se  vaț

modifica în: ”2012”.
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Art. 2 Se aprobă scoaterea din ”Inventarului bunurilor care apar in domeniuluiț
public al comunei Raciu” a pozi iei 136, ”Clădire coala Veche Sili tea”.ț Ș ș
Art. 3 Se completează ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Raciu” cu
următoarele bunuri:

Poz. 
Înre
g.

Codul de
clasificar
e

Denumirea bunului Elemente de
identificare

Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz, al dării 
în folosință

Valoarea de 
inventar – 
lei

Situația 
juridică 
actuală

1.6.4 Clădire Anexă a 
Primăriei Raciu 

Construită 
din BCA, 
acoperită cu 
tablă, ocupă 
o suprafață 
de 45 mp

2009 21.420 HCL Raciu

1.6.2 Sediu secundar 
Primăria Raciu

Construit 
din BCA, 
acoperit cu 
tablă, P + 1, 
ocupă o 
suprafață de 
200 mp

2009 182.909 HCL Raciu

1.6.2 Sediu Post Poliție 
Raciu

Construit 
din BCA, 
acoperit cu 
tablă, are un
singur nivel,
ocupă o 
suprafață de 
85 mp

2009 59.042 HCL Raciu

1.6.1.1. Grup sanitar Sediu 
secundar Primăria 
Raciu  

Construit 
din BCA, 
acoperit cu 
tablă, ocupă 
o suprafață 
de  17 mp

2009 4.311 HCL Raciu

1.3.7.1. D.V. 917/1 – Cimitir 
cult adventist

Are o 
lungime de 
220 m, o 
lățime de 4 
m, drum de 
pământ

2005 63.470 HCL Raciu
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Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarulț
comunei Raciu i compartimentele de specialitate.ș
Art.  5 Cu  aducerea  la  cuno tin a  persoanelor  i  institu iilor  interesate  aș ț ș ț
prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei Raciu.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț Secretar,
       Consilier local Burtescu Aurică        jr. Zaharia Alin
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