
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ               
CONSILIUL LOCAL                                     
                    
 

HOTĂRÂRE nr. 52 / 2020 
pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  

al municipiului Curtea de Argeş, județul Argeș 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș ; 

Având în vedere : 
-Raportul nr. 5853/26.02.2020 al Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al Municipiului Curtea de Argeş; 
-Referatul de aprobare nr. 5863/26.02.2020 al primarului municipiului Curtea de Argeș; 
-Raportul de specialitate nr. 5867/26.02.2020 întocmit de Biroul Comercial şi de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Curtea de Argeș; 
-Declaraţia nr. 5869/26.02.2020 a secretarului general al municipiului Curtea de Argeş; 
-Prevederile art. 289 alin. (2) și (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Curtea de Argeş, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Curtea de Argeş” la 

Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Adminsitraţiei înregistrat la Primăria 
Mun. Curtea de Argeş cu nr. 11075/07.05.2020. 

-Vazând avizul comisiilor juridică și economică; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 286-290, art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
 Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Curtea de Arges, județul Arges, 
insușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999 si atestat in anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 
privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Arges, precum si al municipiilor, orașelor si 
comunelor din județul Argeş, la Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarea poziţie: 

La poziţia nr. 286:  
- coloana 3 va avea următorul cuprins: 
 Suprafaţa totală măsurată = 21946 mp 

Număr cadastral 80770 
- coloana 5 va avea următorul cuprins: 2955966,39 
- coloana 6 va avea următorul cuprins: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, Ordonanţa Guvernului 
nr. 43/1997, Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999, Cartea funciară nr. 80770 Curtea de Argeş. 

Art.2. Se completează inventarul domeniului public cu bunurile prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotarâre va fi publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, la 
secţiunea dedicată Statutului unităţii administrativ-teritoriale, cât și în Monitorul Oficial Local.  
 

Contrasemnează 
      Președinte de ședință                                              Secretar  general U.A.T. 
         DEACONU MARIUS                                                         CHIRCA RADU 
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