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                                       HOTĂRÂRE 

         privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniului  
                             public al comunei Gura Vitioarei  

 

 

         inând cont de prevederile art.554, art.858- art.865 din Noul Cod Civil , cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.3 şi art. 21 din 
legea nr.213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările si completările 
ulterioare ,         

         Luând act de circulara nr.13614/MDRAPFE/4.04.2017 emisă de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administra iei Publice si comunicată institu iei 
noastre de către Consiliul Jude ean Prahova în data de 19.04.2017, prin adresa 

nr.2834/12.04.2017, precum şi de adresa nr.16043/18.09.2017 şi circulara 
nr.24547/27.11.2017 emise de Consiliul Jude ean Prahova, prin preşedinte, 
         Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului localită ii , în 
calitatea sa de ini iator, precum şi raportul secretarului unită ii administrativ- 

teritoriale prin care se propune completarea inventarului bunurilor care apar in 
domeniului public al comunei Gura Vitioarei cu o pozi ie nouă, 

         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ-

teritoriale , precum şi de avizele favorabile ale comisiei juridică , administrativă , 
protec ie socială şi rela ii cu cetă enii , şi comisiei pentru activită i economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism , 
         În temeiul dispozi iilor art.36 alin.1 şi alin.2 lit.c, art.45 alin.3 şi art.115 
alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administra iei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
                                           

                                      

 



                                       HOTĂRĂŞTE : 
 

ART.1 –Se completează inventarul bunurilor care apar in domeniului public al 

comunei Gura Vitioarei cu o pozi ie nouă , potrivit anexei nr.1, şi se însuşeşte 
inventarul astfel completat. 

ART. 2- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către comisia 
specială de inventariere a bunurilor din domeniul public al unită ii administrativ 

teritoriale Gura Vitioarei. 

ART. 3 –Hotărârea se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică institu iei 
prefectului - jude ul Prahova , primarului localită ii , Consiliului Jude ean Prahova 

şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

prin grija secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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