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CONSILIUL LOCAL AMARA                                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor  

aparţinând domeniului public al oraşului  Amara 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a domnului primar Moraru Victor cu privire la modificarea inventarului bunurilor ce 

fac parte din domeniul public al localităţii; 

-prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.548/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor; 

-prevederile Hotarârii Guvernului nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

-prevederile HG 820/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr.9 la HG 1353/2001; 

              În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:- Anexa la Hotărârea Consiliului local Amara nr.69/6.06.2009 privind reactualizarea inventarului 

bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Amara se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

           1. La Secţiunea I –Bunuri imobile se adaugă o poziţie nouă poziţia 273 reprezentând teren 

intravilan aferent clădirii destinată pentru noul sediu al primăriei, la adresa Al.I.Cuza, bl.D. 

Art.2 :-Compartimentul juridic din cadrul Primăriei oraşului Amara va face demersurile necesare pentru 

promovarea unui proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea HG 820/2009 privind actualizarea 

anexei 9 la HG 1353/2001 privind inventarul domeniului public al judeţului Ialomiţa, municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa pentru a opera inventarul domeniului public aşa cum este 

actualizat prin prezenta hotărâre. 

Art.3:-(1)Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de 

legalitate şi primarului oraşului Amara şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului 

Amara. 

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice 

locale şi pe site-ul instituţiei. 

                         

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                    SECRETAR, 

                           OPRIŞ STELA       

                                                                                            BĂICOIANU IONICA 

 

Nr.47 

Din 8 iulie 2010 

Adoptata in Amara 

Ex.3



 

 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului                                                                                                                    Anexa nr.1                                                             

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Amara                                                                         la Hotărârea nr.46 din 8 iulie 2010 

 

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL 

bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Amara 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, dupa 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

RON 

 

Situaţia juridică actuală, 

denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare 

273  Teren 

intravilan  

Aferent clădirii destinate noului sediu al 

primăriei, situate în amara, str.Al.I.Cuza, bl.D, 

sc.A, cu vecinii : 

-N-domeniul public al oraşului (alee acces 

blocuri); 

-S-str.Al.I.Cuza; 

-E-str.Nicolae Bălcescu; 

-V-domeniul public al oraşului (alee acces 

blocuri); 

 

1991 - L 213/1998 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

OPRIŞ STELA 

 

 

 

 
 


