
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                            
  

                       
                                    HOTĂRÂREA NR. 80 /29.11.2022 

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 
al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeș 

 
Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară; 

Analizând referatul de aprobare nr. 5451/16.11.2022 întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de 
inițiator, raportul de specialitate nr. 5452/16.11.2022 întocmit de dl. Secretar General, prin care se 
propune completarea domeniului public și privat al comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeș, 

Având în vedere: 
- P.V. de predare primire a terenului în suprafață de 5575 mp.încheiat cu Societatea Națională a 

Cărbunelui S.A.Ploiești ; 
- dispozițiilor art. 129, alin. (6), art. 139 alin. (1), art. 296 al. (4), art. 289 și ale art. 607 alin. (4) din 

O.U.G. nr 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale 

Consiliului Local; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 
- Declarația pe proprie răspundere a Secretarului general al comunei Poienarii de Muscel nr. 

5453/16.11.2022; 
Luând în considerare dispozițiile art. 6 și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 
privat al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 22/26.08.1999, privind însușirea inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel, cu modificările și completările ulterioare, 
cât și Anexa nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 447/16.05.2002, privind atestarea bunurilor aparţinând 
domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş. 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (4) lit. d, art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit.g 
din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art. 1. - Se aprobă completarea și modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public 
al comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 447/2002, Anexa nr. 
72, cu 3 poziții conform Anexei nr. 1. 

Art. 2. – Anexa  nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art. 3. - Secretarul general va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
       Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi înaintată factorilor interesati, primarului comunei Poienarii de 
Muscel, Instituţiei Prefectului, Judeţul Argeş, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă 
la cunoştinţă publică prin afișare pe pagina de internet a primăriei Poienarii de Muscel prin grija 
Secretarului General al comunei Poienarii de Muscel.    
 
            Dată astăzi: 29.11.2022  
                      Preşedinte de şedinţă,                                        Contrasemnează 
                 Lucaciu Marius Ionuț                                        Secretar general, 
                 Boboc Remus Eduard  
            Nr. consilieri prezenţi: 13 
 Nr. voturi  -   pentru: 13 

      -   împotrivă: 0      
      -   abțineri: 0                                                                         
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COMPLETĂRI LA ANEXA NR. 72 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN 

DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI POIENARII DE MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de 

identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosință 

Valoare 
de 
inventar 

Denumire act de 
proprietate sau alte 
acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

143  Teren sat Poienari  
pct. „Stație de epurare „ S. = 5.575 mp 2022 0 

P.V. predare 
primire 
nr.5453/16.11.2022 

144  
Teren pășune comunală  
sat  Jugur  .pct. „Izlaz 
Jugur ” 

S. = 70.470 mp 0 0  

145  Strada Puiești 1  S. = 418 mp 0 0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                        Contrasemnează 
Lucaciu Marius Ionuț                                        Secretar general, 

                                                                              Boboc Remus Eduard 
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