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CONSILIUL LOCAL                                                      
                                                                                                                   

       

 

 
HOTĂRÂRE  nr. 108/2018  

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 92/2018 privind modificarea anexei  la 

Hotarărârea Consiliului Local  nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș 

 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, întrunit în ședință convocată de îndată ; 
Având în vedere : 

-Referatul nr. 19305/23.07.2018 întocmit de șef serviciu juridic, contencios și agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Curtea de Argeș; 

-Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

-Dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 

-Dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 

-H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor; 

-H.G. nr. 447/2002  privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș , 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș; 
-Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor 

în localitățile urbane; 
 În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată; 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 
 Articol unic: Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 92/2018 privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Curtea de Argeș, după cum urmează: 

 

 
 

La poziția 265: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafața totală măsurată = 32130 mp 

 Alei S = 3420 mp 

 Trepte S = 46 mp 

 Spații verzi S = 25865 mp 

 Spații betonate S = 2799 mp 

 Fântâna “Meșterului Manole” S = 28 mp  

 Bazin de apă amenajat și fântână arteziană S = 900 mp 

 Nr. C.F. 87046 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 2410519,7 lei 

         

 

 

 



 

La poziția 311: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafață totală măsurată = 6630 mp 

 Nr. C.F. 87044 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 931447,91 lei 

      

 

 

 La poziția 319:  

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafață totală măsurată = 6409 mp 

 Drum S = 2833 mp 

Spațiu verde S = 3576 mp 

Nr. C.F. 87045 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 34947,50 lei 

      

 

 

 La poziția 327:  

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafața construită la sol = 852 mp 

 Suprafața construită desfășurată D+P+2E+M = 2434 mp 

Nr. C.F. 87044 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 5860158 lei 

      

 

 

 La poziția 328:  

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafața construită la sol = 170 mp 

 Suprafața construită desfășurată = 170 mp 

 Nr. C.F. 87044 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 70306,63 lei 

      

 

 

 La poziția 329:  

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafața construită la sol = 45 mp 

 Suprafața construită desfășurată = 45 mp 

 Nr. C.F. 87044 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 31500 lei 
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 Presedinte de sedinta                                                                         Secretar Municipiu 
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