
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL   

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 

                                                HOTĂRÂRE 

          privind aprobarea valorilor actualizate ale bunurilor care alcatuiesc  

                          domeniul public al comunei Gura Vitioarei 

 

                    

         Luând act de prevederile art.286 alin.1 si alin.4 si art.290 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare , 
         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 , de 
referatul de aprobare al primarului localitatii , precum si de raportul serviciului 
contabilitate, impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului , 
          Luand act de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local , inregistrate sub nr.10280/17.12.2021 – comisia nr.3 , comisia 
pentru activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului si urbanism , sub 
nr. 10345/17.12.2021– comisia nr.2 , comisia juridica, administrativa, protectie 
sociala si relatii cu cetatenii , si sub nr.10352/20.12.2021 – comisia nr.1 , comisia 
invatamant , sanatate , cultura, culte , sport , turism , 
          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 valorile actualizate la data de 31.12.2020 ale bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al comunei conform listelor de inventariere si fiselor de 
cont din evidenta financiar- contabila a institutiei , si anume : 

- constructii : 41.891.139,29 lei 



- terenuri :        3.644.719,29 lei 
- amenajari la terenuri : 1.159.770,02 lei  

total : 46.695.628,60 lei. 
ART.2- Serviciul contabilitate , impozite si taxe din aparatul de specialitate al 
primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
ART.3 -Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei 
prefectului - judeţul Prahova , primarului localităţii si serviciului contabilitate , 
impozite si taxe 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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     Costin-Ciprian SINCA                                  CONTRASEMNEAZA 

                                                                              SECRETAR GENERAL 

                                                                     Jr.Nicoleta- Corina CONSTANTIN  
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