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                                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

          privind atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public  

                                     al comunei Gura Vitioarei 

 

                    

         Luând act de prevederile art.286 alin.1 si alin.4, art.287 alin.1 lit.b si art.289 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,  
         Avand in vedere H.G. nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al 
judetului Prahova ,precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul 
Prahova, Anexa nr.58 –Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Gura Vitioarei ,cu modificarile si completarile ulterioare , 
         Tinand cont de proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii , referatul 
de aprobare al primarului localitatii, precum si de raportul secretarului general al 
comunei , 
         Tinand cont de declaratia pe propria raspundere a secretarului general al 
comunei , 
          Luand act de inventarierea bunurilor facuta de comisia speciala de 
inventariere a bunurilor apartinand domeniului public al comunei , precum si de 
referatul compartimentului de resort ,  
         Vazand adresa Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice  si Administratiei 
cu nr. MDLPA 65026, 67919/DPFBL-2662, 2820/22.07.2021,   
         În temeiul dispozitiilor art.136, art.139 alin.3 lit.g din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ,  
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
 
                                     



                                             HOTĂRĂŞTE : 
 
ART.1 –Aproba atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 
comunei cu bunurile cuprinse in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre . 
ART.2 – Sectiunea 1 – Bunuri imobile – se completeaza cu patru noi pozitii de la 
nr.151 la nr.154. 
ART.3- Primarul si secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
ART.4 -Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei 
prefectului - judeţul Prahova , primarului localităţii si tuturor compartimentelor de 
resort din  aparatul de specialitate al primarului , prin grija secretarului general al 
unităţii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei si se publica in Monitorul Oficial 
Local prin compartimentul monitorizare proceduri administrative. 
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