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HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al județului Argeș
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean şi Rapoartele nr. 12859/17.09.2015 si nr. 13431/25.09.2015 ale
Direcţiei Tehnice;
Având în vedere :
Art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale completată,
modificată şi republicată;
Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
actualizată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 122/24.07.2009 privind darea în
administrare Şcolilor speciale din subordinea Consiliului Judeţean Argeş , a
imobilelor construcţii şi terenul aferent aflate în domeniul public al judeţului
Argeş ;
Punctul 83 capitolul V din H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor ce
aparţin domeniului public al Judeţului Argeş;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului Argeş.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, completată, modificată şi republicată,
HOTĂRĂŞTE :

ART.1 Se aprobă trecerea în domeniul public al Județului Argeș a imobilului –
teren si constructie situat in Municipiul Piteşti, str. Domniţa Bălaşa, nr. 19,
identificat conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Județului Argeș a imobilului –
teren in suprafata de 629 mp.situat in orasul Stefanesti, sat Valea Mare,
identificat conform anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. 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 II. Teatru– cu bunurile prevăzute în anexa de la articolul 1. “
.
Capitolul V. Direcția Generală pentru Protecția Copilului – cu bunurile
prevăzute în anexa de la articolul 2. “
ART.4. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se vor iniţia
procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Argeş.
ART.5 .Direcţia Tehnică, Direcţia Administraţie Publică – Comunităţi Locale şi
Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
ART.6. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea :
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Tehnice ;
Direcţiei Economice;
Direcţiei Administraţie Publică – Comunităţi Locale;
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