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                                             REFERAT 

   la proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor apartinand 

domeniul public al comunei Gura Vitioarei 

 

          In conformitate cu prevederile art. 286 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare „domeniul public al comunei , 

orasului sau municipiului este alcatuit din bunurile prevazute in Anexa 4 , precum si din 

alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului 

local, daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public 

national ori judetean. 

         Proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei 

autoritati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin 

declaratia legii, sunt de uz ori de interes public, cu conditia sa fie dobandite prin unul 

din modurile prevazute de lege. 

         Domeniul public al comunei Gura Vitioarei este atestat prin H.G. nr. 1359/2001, 

privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, 
orașelor si comunelor din județul Prahova - anexa 58 „Inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Gura Vitioarei”, cu modificarile si completarile ulterioare 

        Inventarul bunurilor care apartin domeniului public se  intocmește și se 
actualizează de catre o comisie special constituita.   
        Vazand planurile de situatie intocmite de persoana autorizata Sc.Pur Topo Srl se 

constata ca drumurile: drum satesc DS 16 sat Fagetu, drum satesc DS 28 sat Poiana 

Copaceni, drum satesc DS 27 sat Poiana Copaceni si drum satesc DS 26 sat Poiana 

Copaceni au fost omise de la inventarierea initiala a bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al U.A.T., nu fac obiectul vreunui litigiu cu privire la apartenenta acestuia la 

domeniul public al comunei sau vreunui litigiu cu persoane fizice sau juridice si nu fac 

obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire 

depuse in temeiul actelor normative care reglementeaza regimul juridic al imobilelor 

preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

        Tinand cont prevederile art.129 alin. (2) lit.c), art.136, art.139 alin.2 si art.196 

alin.1 lit a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  proiectul de hotarare 

privind  atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura 

Vitioarei va fi supus dezbaterii si aprobarii in sedinta de catre Consiliul Local al 

comunei dupa transmiterea punctului de vedere al ministerului cu atributii in domeniul 

administratiei publice. 

 

  

                                    Compartiment Administratie Locala, 

patrimoniu si arhiva 

                             Inspector de specialitate Zamfir Angela - Madalina 
 

 

 



 

 


