CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin
domeniului public al judeţului Argeş
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Rapoartele nr.7723/13.06.2014 si nr. 7838/17.06.2014 ale 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. 1840/10.02.2014 a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
Argeş RA;
Adresa U.A.M.S. Deduleşti nr. 209/28.04.2014 înregistrată la C.J. Argeş
sub nr. 5650/30.04.2014;
Procesul verbal
de recepţie la terminarea lucrării „Reabilitare
canalizare menajeră” nr. 596/17.12.2012,
Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare ale
împrejmuirii unităţii medicale nr. 421/30.10.2013, nr. 194/22.04.2013 şi
nr. 455/14.11.2013
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,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al
judetului Arges a bunurilor identificate in anexele 1 si 2 , parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba modificarea si completarea inventarului bunurilor ce
apartin domeniului public al judetului Arges dupa cum urmeaza :
“Se completeaza inventarul domeniului public al judetului Arges
Secţiunea I. „Bunuri Imobile” :

Capitolul VI. Sănătate. - cu bunurile prevazute in anexa 1 de la art. 1.
Capitolul IX.Drumuri . - cu bunurile prevazute in anexa 2 de la art.
1.”
ART.3. In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari se vor
initia procedurile de modificare a H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Argeş.
ART.4.Directia Tehnica, Directia Administratie Publica - Comunitati
Locale si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
ART.5. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va
comunica hotararea :
Institutiei Prefectului - Judetul Arges;
Directiei Tehnice ;
Directiei Economice;
Directiei Administratie Publica – Comunitati Locale.
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