
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ    
CONSILIUL LOCAL               
      
 

HOTĂRÂRE  nr. 73 / 2018 
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 40/2018  

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea  
Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999  

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, întrunit în ședința convocată de îndată : 

Având în vedere : 
-Referatul nr. 13202/21.05.2018 al Comisiei de evaluare a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Curtea de Argeș prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. Curtea de 
Argeș  nr. 71/1999; 

-Referatul nr. 13203/21.05.2018 întocmit de  Compartimentul juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Curtea de Argeș; 

-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
-Prevederile art.  110 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , a administrației publice locale, 

republicată; 
-Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
-Dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
-Dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative;  
-H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor; 
-H.G. nr. 447/2002  privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș; 
-Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea 

străzilor în localitățile urbane; 
 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârea Consiliului Local  nr. 40/2018 privind modificarea și 
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999, așa cum a fost 
rectificată prin H.C.L. nr. 42/2018, H.C.L. nr. 67/2018 și H.C.L. nr. 68/2018.  
 Art.2.Bunurile prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare se declara de uz si de interes 
public local. 
 Art.3.Se includ in domeniul public al municipiului Curtea de Arges bunurile prevazute in Anexa 
nr. 1 la prezenta hotarare. 
 Art.4.Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Curtea de Argeș, judeș Argeș, după cum urmează: 

a) Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 
Curtea de Argeș, județul Argeș, după cum urmează:   

La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii : 
 
 La poziţia 423:  
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 2720 MP; 

Carosabil din asfalt S =1867 MP; 
Trotuar din asfalt S = 853 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 984640 lei; 



La poziţia nr. 433:  
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 2345 MP; 

Carosabil din asfalt S = 1734 MP;  
Trotuar din asfalt S = 611MP; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: 848890 lei; 
 
 La poziţia 454:  
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 429 MP 

Carosabil din asfalt S = 267 MP, 
Trotuar din asfalt S = 162 MP, 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 155298 lei ; 
 

La poziţia nr. 293: 
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 2573 MP 

Carosabil din asfalt S = 1763 MP;  
Trotuar din asfalt S = 810 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 931426 lei; 
 
La poziţia 548:  

- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 2460 MP; 

Carosabil din asfalt S = 1633 MP; 
Trotuar din asfalt S = 421 MP; 
Spaţiu verde S = 241 MP; 
Trepte S = 165; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 890520 lei ; 
 

La poziţia nr. 316: 
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 4097 MP; 

Carosabil din asfalt S =  2933 MP;  
Trotuar din asfalt S = 677 MP; 
Spaţiu verde S = 487 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 1483114 lei; 
 

La poziţia 451:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 21665 MP; 

Carosabil din asfalt S = 16407 MP; 
Trotuar din asfalt S = 4648 MP; 
Spaţiu verde S = 575 MP; 
Zid sprijin S = 35MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 7842730 lei ; 
 

La poziţia nr. 445:      
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 25554 MP; 

Carosabil din asfalt S =  16690 MP;  
Trotuar din asfalt S = 5610 MP; 
Spaţiu verde S = 3254 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 9250548 lei; 



La poziţia nr. 322:      
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 1202 MP; 
Carosabil din asfalt S = 852 MP;  

Trotuar din asfalt S = 350 MP; 
- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 435124 lei; 
 

La poziţia 442:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 1906 MP; 

Carosabil din asfalt S = 1279  MP; 
Trotuar din asfalt S = 627 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 689972 lei ; 
 

La poziţia nr. 443:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată  = 1826 MP; 

Carosabil din asfalt S = 1213 MP;  
Trotuar din asfalt S = 613 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 661012 lei; 
 

La poziţia 437:      
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 7290 MP; 

Carosabil din asfalt S = 4622 MP; 
Trotuar din asfalt S = 1772 MP; 
Spaţii verzi = 896 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 2638980 lei ; 
 

La poziţia nr. 444:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 3282 MP; 

Carosabil din asfalt S = 1691 MP;  
Trotuar din asfalt S = 1357 MP; 
Sant din beton S = 234 MP 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 1188084 lei; 
 

La poziţia 448:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 3896 MP; 

Carosabil din asfalt S = 2227  MP; 
Trotuar din asfalt S = 1079 MP; 
Spaţiu verde S = 590 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 1048352 lei; 
 

La poziţia nr. 429:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 990 MP; 

Carosabil din asfalt S = 597 MP;  
Trotuar din asfalt S = 347 MP; 
Spaţiu verde S = 46 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 358380 lei; 
 

 



La poziţia 431:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată – 7535 MP; 

Carosabil din asfalt S - 5232  MP; 
Trotuar din asfalt S - 1517 MP; 
Spaţiu verde S - 786 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 2727670 lei ; 
 

La poziţia nr. 441:     
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 2832 MP; 

Carosabil din asfalt S = 2074 MP;  
Trotuar din asfalt S = 758 MP;   

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 1025184 lei; 
 

La poziţia nr. 452:  
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 3865 MP; 

Carosabil din asfalt S = 2459 MP; 
Trotuar din asfalt S = 1406 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 1399130 lei; 
 

La poziţia nr. 291 : 
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată  = 3175 MP; 

Carosabil din asfalt S = 2073 MP;  
Trotuar din asfalt S = 1102 MP; 

- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 1149350 lei; 
 

La poziţia nr. 305:         
- coloana 3 va avea următorul  cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată  = 1625MP; 

Carosabil din asfalt S = 1625 MP; 
- coloana 5 va avea următorul  cuprins: 588250 lei. 
 

b)Se completează inventarul domeniului public cu bunurile prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta 
hotărîre. 
 
   

    Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                                 Secretar Municipiu 

              DUMITRACHE STEFAN                                                CHIRCA RADU 
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