
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                    
CONSILIUL LOCAL                           
                         
    
 

HOTARARE  nr. 69 / 2018 
pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotarararea Consiliului Local  nr. 40/2018 

 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local 
 Curtea de Arges nr. 71/1999 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges, intrunit in sedinta convocata de indata : 

Avand in vedere : 
-Referatul nr.11735/04.05.2018 al Comisiei de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc 

domeniul public al Municipiului Curtea de Arges prin care se propune completarea H.C.L. Curtea de 
Arges nr. 40/2018 cu inca o poztie; 

-Referatul nr. 11737 intocmit de  Compartimentului juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului Curtea de Arges; 

-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica precum; 
-Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din O.G. NR. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
-H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor; 
-H.G. nr. 447/2002  privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului 

Arges , precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges; 
-Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea 

strazilor in localitatile urbane; 
-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative;  
 In temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, 
republicata; 
 

H O T A R A S T E 
 
 Articol unic: Se aproba completarea Anexei nr. 1 la Hotarararea Consiliului Local  nr. 
40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges nr. 
71/1999, dupa cum urmeaza: 

 
 la pozitia 305 : 

- coloana 3 va avea urmatorul cuprins : 
 Suprafata totala masurata – 1625 MP 
 Carosabil din asfalt, zid din piatra, caramida si beton, 
 trotuar. 
 
  

   Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                                Secretar Municipiu 

              DUMITRACHE STEFAN                                                CHIRCA RADU 
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