
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                                 
             
                 

HOTARARE  nr.  94 /2017 
pentru modificarea’’ Inventarului bunurilor care apartin domeniului public  

al municipiului Curtea de Arges” 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges, intrunit in sedinta convocata de indata: 
 Avand in vedere: 

-  Referatul de specialitate nr. 19498/27.07.2017;                                                        
- Prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile H.G. nr. 548/1999, privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;  
- Prevederile Legeii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Prevederile H.G. nr. 447/2002  privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al 

judetului Arges , precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges; 
-  H.G. nr. 639/20 iunie 2002 privind trecerea unor unitati spitalicesti din domeniul public al statului 

si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor Campulung si Curtea 
de Arges si al Orasului Mioveni, Judetul Arges, si in administrarea consiliilor locale respective; 

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A T A S T E: 
 
 
 Se aproba  modificarea’’ Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Curtea 
de Arges”, dupa cum urmeaza: 
 
  Art.1. Se elimina pozitia de inventar “Teren aferent Serviciului  Judetean de Ambulanta  Arges” in 
suprafata de 1078 MP , numar de inventar 100568, in valoare de 131.770,42, teren dat in administrare 
Serviciului Judetean de Ambulanta Arges, conform H.C.L. nr. 97/2010. 
 
 Art.2. Se completeaza  “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Curtea 
de Arges” cu suprafata de 560 mp. teren aferent bloc A.N.L. cu valoarea de inventar 68452, inscris in 
Cartea Funciara sub nr. 86276 – transmis in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, conform 
H.C.L. nr. 50/2017. 
 
 

               Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                                             Secretar Municipiu 

         BADESCU NICOLAE-RAZVAN                                                           CHIRCA RADU 
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