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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al
Judeţului Argeş

Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 6968/25.05.2015 al Directiei Tehnice ;
Avand in vedere:
Art. 120 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
completata, modificata si republicata;
Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
H.G.nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului
public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Arges;
Adresa nr. 1064/15.05.2015 înregistrată la C.J. Argeş sub
nr.6807/19.05.2015 a Centrului de zi Bambi Campulung ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2, K5 ;
Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al
Județului Argeș a bunului imobil – teren, identificat în anexa parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor ce
aparțin domeniului public al județului Argeș după cum urmează:
“Se completează inventarul domeniului public al Județului Argeș
Secţiunea I. „Bunuri Imobile” :

Capitolul V. Direcția Generală pentru Protecția Copilului
bunurile prevăzute în anexa de la articolul 1. “

- cu

ART.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor
iniția procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Argeş.
ART.4 .Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică - Comunități
Locale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparență Decizională va comunica
hotărârea :
Instituției Prefectului - Județul Argeș;
Direcției Tehnice ;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale;
D.G.A.S.P.C. Argeș.
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