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  PROIECT DE  HOTĂRÂRE     

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Salcioara  a 

imobilelor C1- Scoala , C2- anexa , A teren  si imprejmuire ,construcții înscrise în CF 

nr.76126 Salcioara   

  

Având în vedere:  

 - expunerea de motive prezentata de viceprimarul localitatii 

 - proiectul de hotarare initiat de primarul localitatoo 

 - referatul de aprobare intocmit de primarul localitaii 

 - raportul intocmit de compartimentul de specialitate  

 - prevederile Hotararii Consiliului Local Salcioara nr. 9/9.05.2000 

 -prevederile anexei 76 din HG 1350 /2001 privind atestarea domeniului public al com . 

Salcioara judetului Dambovita ,,insotita de extrasul de carte funciara  

 - prevederile L 271 /2021 pentru modificarea art 112  din Legea educatiei  

nationale.nr.1/2011   

-adresa MEN nr.27758/21.04.2022 

- adresa ISJ Dambovita 4996 /8.04.2022   

- adresa Scolii Generale Ghinesti nr.286/8.04.2022     

   -art.129 alin.2 lit.c), art.361 alin.2 – alin.4  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu 

modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul art.196 alin lit a , coroborat cu art. 139 alin.3 lit.g) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioarae ,  

  

                                         PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE  

  Art.1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privatal comunei 

Salcioara a imobilelor , constructiilor si teremn, conform anexei  care care face parte 

integranta din prezentul proiect. 

.  

Art.2.-Trecerea în domeniul privat al comunei Salcioara a construcțiilor C1, C2 ,teren si 

imprejmuire  , se face pentru concesionarea terenului si aconstructiilor   necesare desfășurării 

activităților  pentru organizarea unor activități socio-culturale/sprortive.  

  

 

   



Art.5.-Consecintă a art.1-3 se va actualiza în mod corespunzător inventarul domeniului 

public al comunei Salcioara , evidenţa contabilă şi se vor efectua modificarile corespunzătoare pe 

anexa din MO 

 

Art.6.-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004 – legea 

contenciosului administrativ, modificată și completată.  

  

Art.7.-Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei 

Salcioara  prin aparatul de specialitate.  

  

Art.8.-Secretarul comunei Salcioara  va comunica prezenta hotărîre: Primarului comunei 

Salcioara , Compartimentuli  contabilitate – patrimoniu ,  Instituției Prefectului –Județul 

Dambovita  si va fi adusă la cunoștiintă publică prin afișare.  

  

  

  

      INIȚIATOR,   

       PRIMAR                                                                             AVIZAT DE LEGALITATE,                                                                                                   

   PARVU VALENTIN            SECRETAR GENERAL COMUNA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

  

 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBPVITA  

COMUNA SALCIOARA  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

    HOTĂRÂRE     

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Salcioara  a 

imobilelor C1- Scoala , C2- anexa , A teren  si imprejmuire ,construcții înscrise în CF 

nr.76126 Salcioara   

  

      Consiliul Local Salcioara ,judetul Dambovita ,intrunit in sedinta ordinara in data de 

23.02.2023, 

Având în vedere:  

 - expunerea de motive prezentata de viceprimarul localitatii,inregistrata la nr.272 /8.02.2023 

 - proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii inregistrat la nr.13/8.02.2023, 

 - referatul de aprobare intocmit de primarul localitaii , inregistrat la nr.1162 / 8.02.2023 

 - raportul intocmit de compartimentul de specialitate ,inregistrat la nr. 1163 /8.92.2023, 

 - prevederile Hotararii Consiliului Local Salcioara nr. 9/9.05.2000 privind insusirea  

inventarului bunurilor din domeniul public al UAT Salcioara , 

 -prevederile anexei 76 din HG 1350 /2001 privind atestarea domeniului public al com . 

Salcioara judetului Dambovita ,,insotita de extrasul de carte funciara  

 - prevederile L 271 /2021 pentru modificarea art 112  din Legea educatiei  

nationale.nr.1/2011   

-adresa MEN inregistrata la  nr.27758/21.04.2022 

- adresa ISJ Dambovita inregistrara la nr. 4996 /8.04.2022   

- adresa Scolii Generale Ghinesti inregistara la  nr.286/8.04.2022     

   -art.129 alin.2 lit.c), art.361 alin.2 ,alin.4  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu 

modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul art.196 alin lit a , coroborat cu art. 139 alin.3 lit.g) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioarae ,  

  

                                                  HOTARASTE   

 

  Art.1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privatal comunei al 

Comunei Salcioara, Judetul Dambovita , a imobilelor , constructiilor si teremn, conform 

anexei  care care face parte integranta din present hotarare.. 

Art.2.-Trecerea în domeniul privat al comunei Salcioara a construcțiilor C1, C2 ,teren si 

imprejmuire  , se face pentru concesionarea terenului si aconstructiilor   necesare desfășurării 

activităților  pentru organizarea unor activități socio-culturale/sprortive.  



  

 

   

Art.5.-Consecintă a art.1-3 se va actualiza în mod corespunzător inventarul domeniului 

public al comunei Salcioara , evidenţa contabilă şi se vor efectua modificarile corespunzătoare pe 

anexa din MO. 

Art.6.-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004 – legea 

contenciosului administrativ, modificată și completată.   

Art.7.-Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei 

Salcioara  prin aparatul de specialitate -compartiment contabilitate patrimoniu.  

Art.8.-Secretarul comunei Salcioara  va comunica prezenta hotărîre: Primarului comunei 

Salcioara , Compartimentului   contabilitate – patrimoniu ,  Instituției Prefectului –Județul 

Dambovita  si va fi adusă la cunoștiintă publică prin afișare.  

   

  

Hotararea a fost adoptata  cu  8  voturi ,, pentru” , cu 0  vot  ,, impotriva”, cu 2  vot ,, 

abtinere”, consilieri in functie 13, din care prezenti  10. 

 

SALCIOARA  

Nr. 16 

DATA 23.02.2023                                                   PRESEDINTE  DE  SEDINTA  

                                                                                    ROMULUS ALEXANDRU 

       

 

 

 

 

 

                              CONTRASEMNEAZA   PENTRU  LEGALITATE  

                                             SECRETAR  GENERAL  COMUNA  


