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                                   RAPORT 

    pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

               public al comunei Gura Vitioarei, judeţul Prahova 

 

          În vederea demarării unui proiect de modernizare reţele şi staţii apă şi 

de canalizare ,terenul in suprafaţă de 1749 mp , situat in intravilanul 

localităţii Gura Vitioarei, tarlaua 1, parcela A10/1, trebuie cuprins în 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei. 

          Prin circulara nr.13614/MDRAPFE/4.04.2017 emisa de catre 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si comunicata 

institutiei noastre de catre Consiliul Judetean Prahova in data de 19.04.2017, 

prin adresa nr.2834/12.04.2017, ni se aduc la cunostinta cerinţele care 

trebuie respectate la întocmirea proiectelor de hotarari de Consiliu local ce 

au ca obiect completarea domeniul public al localitatilor. 

        Ca recomandare la proiectele de hotarare cu privire la modificarea sau 

completarea domeniului public al U.A.T.C.Gura Vitioarei adoptate de catre 

Consiliul Local , ni se solicita emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin 

care sa fie însuşite completările de inventar intenţionate , precum si extrase 

de carte funciară care sa ateste înscrierea definitivă în cartea funciară a 

dreptului de proprietate al unitatii administrativ-teritoriale asupra bunurilor 

respective. 

         Având în vedere prevederile art. 3 alin. 4 şi art. 21 din legea 

nr.213/1998 privind proprietatea publică , cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si prevederile art.858 , art.859 alin.1şi art.861 din Noul 

Cod Civil , cu modificarile si completarile ulterioare , dreptul de proprietate 

publică aparţine statului sau unităţii administrativ –teritoriale asupra 

bunurilor care , potrivit legii sau prin natura lor , sunt de uz sau de interes 

public .  

         Ţinând cont de aceste prevederi legale si precizări , apreciez ca oportun 

si legal proiectul de hotarare prin care se propune completarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Vitioarei cu o 

nouă poziţie prezentată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul 

proiect de hotărâre. 

                          Secretarul unităţii administrativ-teritoriale 

                                  Jr. Constantin Nicoleta Corina 


