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HOTĂRÂRE 

privind reactualizarea 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 completarea bunurilor ce fac parte 

din domeniul public al localităţii; 

-raportul de reevaluare a domeniului public întocmit de PF RAICU ALEXANDRU-evaluator autorizat 

ANEVAR ; 

-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 Ordonanţei nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările aduse  de Ordonanţa nr. 3/2005, Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2007, 

Legea nr.79/2008; 

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

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:- Anexa la Hotărârea Consiliului local Amara nr.24/3 mai 2001 privind inventarul bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei Amara se modifică şi se completează după cum urmează: 

           1.Denumirea „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Amara” se modifică 

şi va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Amara”. 

           2.1.La Secţiunea I –Bunuri imobile se modifică următoarele poziţii: 

       -la poziţia 1 „drumuri asfaltate”, coloana 3 va avea următorul cuprins : “strada Libertăţii-sud, strada 

Băilor-est, strada Alexandru Ioan Cuza, strada Tudor Vladimirescu-sud, strada Lacului, strada Ana 

Ipătescu, drumuri stradale în staţiune:Aleea Teilor (fostă drum stradal 2851), Aleea Perla (fostă drum 

stradal 6078), Aleea Plajei (fostă drum stradal 6149), Aleea Parcului fostă (drum  stradal 6152), Aleea 

Macului (fostă drum stradal 6160), Aleea Trandafirilor (fostă drum stradal 6156), Aleea Soarelui (fostă 

drum stradal 6179), Aleea Baladei (fostă drum stradal 6193), Aleea Plopilor (fostă drum stradal 6194), 

Aleea Răsăritului (fostă drum stradal 6212) Aleea Zorelelor (fostă drum stradal 6223), Aleea dr.Ştefan 

Ionescu-Călineşti (fostă drum stradal 6224), drum stradal 6020, drum stradal 6023, drum stradal 6024, 

drum stradal 6025, drum stradal 6030, drum stradal 6032, drum stradal 6041, drum stradal 6043, drum 

stradal 6075, drum stradal 6081, drum stradal 6084, drum stradal 6085, drum  stradal 6100, drum stradal 

6105, drum stradal 6137, drum stradal 6140, drum stradal 6163, drum  stradal 6169, drum stradal 6171, 

drum stradal 6173, drum stradal 6175, drum stradal 6177, drum  stradal 6184, drum stradal 6190, drum 

stradal 6211, drum stradal 6226, drum stradal 6258, drum  stradal 6260, drum stradal 6264, drum stradal 

6266, drum stradal 6269, drum stradal 6272, drum  stradal 6275, drum stradal 6277, drum stradal 6279, 

drum stradal 6281, drum stradal 6283, drum  stradal 6285, drum stradal 6289, drum stradal 6291, drum 



stradal 6293, drum stradal 6295, drum  stradal 6316, drum stradal 6326-partial, drum stradal 6335, -7,2 

kilometri”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.366.140”; 

       -la poziţia 2 “drumuri pietruite” coloana 3 va avea următorul cuprins:  

“-zona veche:strada MihaiViteazu, strada Libertăţii-nord, strada Băilor-vest, strada Mărăşeşti, strada 

Oituz, strada Motâlva, strada 1 Mai, stradaViilor, strada Tudor Vladimirescu, strada Nicolae Bălcescu, 

strada Ştefan cel Mare, strada Dragalina, strada Nordului-15,69 kilometri ; 

-zona Mirceşti :strada Eroilor, strada Independenţei, strada George Enescu, strada Ionel Perlea, strada 

Păcii, strada Ciprian Porumbescu, strada Bărăganului, strada George Coşbuc,  strada Primăverii, strada 

Mircesti, strada Stadionului, strada Constantin Brâncuşi, strada Vasile Remetea-9,2 kilometri; 

-zona Drumul Fermei : strada Aurel Pană, strada Revoluţiei-dreapta, strada Ion Creangă-dreapta, strada 

Traian –parţial, strada Mircea cel Bătrân-dreapta, strada Mihai Eminescu-dreapta, strada Ion Luca 

Caragiale-dreapta -2,75 kilometri;total =27,64 kilometri”, coloana 4 va avea următorul cuprins : „1970-

2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins :„15.956.535” ; 

       -la poziţia 4 “drumuri de pământ după 1990”, coloana 3 va avea următorul cuprins:  

„-zona Drumul Fermei : strada Dimitrie Cantemir, strada Mihail Kogălniceanu, strada Titu Maiorescu-

stânga, strada Unirii, strada Victoriei, strada Revoluţiei-stânga, strada Mircea cel Batrân-stânga, strada 

Decebal-stânga, strada Traian-parţial-2,5 kilometri 

-zona Mirceşti :-strada Livezii-1 kilometri; total=3,5 kilometri”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins : 

“12.768.000”; 

       -la poziţia 5 “zone de siguranţă aferente drumurilor”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 

„29.964.000”; 

       -la poziţia 6 “trotuare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „trotuare aferente străzilor din oraş-

0,8763 hectare”, coloana 4 va avea următorul cuprins : „1960, 1990, 2008”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins : „11.487.011”; 

       -la poziţia 8 “staţie de captare şi pompare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.859” ; 

       -la poziţia 9 „teren aferent” coloana 5 va avea următorul cuprins : „768.000” ; 

       -la poziţia 10 „rezervoare de înmagazinare a apei”, coloana 5 va avea următorul cuprins :„36.628” ; 

       -la poziţia 14 „conducte de aducţiune şi distribuţie a apei”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins : „53.917” ; 

      -la poziţia 16 „canalizare menajeră din beton”, coloana 5 va avea următorul cuprins : „40.414 ”; 

      -la poziţia 17 „staţie de pompare şi repompare a apelor uzate”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins : „27.859”; 

      -la poziţia 18 „teren aferent” coloana 5 va avea următorul cuprins : „25.920”; 

      -la poziţia 19 „staţie de pompare şi repompare a apelor uzate”coloana 5 va avea următorul 

cuprins : „22.400”; 

      -la poziţia 20 „teren aferent” coloana 5 va avea următorul cuprins : „105.680” ; 

      -la poziţia 23 „centrală termică” coloana 5 va avea următorul cuprins : „ 43.367” ; 

      -la poziţia 24 „teren aferent” coloana 5 va avea următorul cuprins : „18.800”; 

      -la poziţia 28 „parcuri, zone de agrement, parcela 6097”, coloana 5 va avea următorul cuprins :  

„502.054”; 

      -la poziţia 29 „parcuri, zone de agrement, parcela 6077”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”210.950”; 

      -la poziţia 30 „parcuri, zone de agrement, parcela 6096”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”2.025.120”; 

      -la poziţia 32 „parcuri, zone de agrement, parcela 6103”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”56.763”; 

      -la poziţia 34 „parcuri, zone de agrement, parcela 6112”, coloana 3 va avea următorul 

cuprins:”tarlaua 29/parcela 6112-parţial, suprafaţa =2,08 hectare”, iar coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”1.686.753”; 

      -la pozitia 35 „parcuri, zone de agrement, parcela 6150”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 

“tarlaua 30/parcela 6150-parţial, suprafaţa=4,27 hectare”, iar coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”3.456.992”; 



      -la poziţia 36 „parcuri, zone de agrement, parcela 6155”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”1.797.678”; 

      -la pozitia 37 „parcuri, zone de agrement, parcela 6069”, coloana 3 va avea următorul 

cuprins:”tarlaua 28, parcela 6069-parţial, suprafaţa=11,12 hectare”, iar coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”8.994.968”; 

      -la poziţia 38 „parcuri, zone de agrement, parcela 6225”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”4.963.900”; 

      -la poziţia 39 „parcuri, zone de agrement, parcela 6230”, coloana 3 va avea următorul 

cuprins:”tarlaua 32/parcela 6230-parţial, suprafaţa=16,05 hectare”, iar coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”12.995.685”; 

      -la pozitia 40 „parcuri, zone de agrement, parcela 6210”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”736.886”; 

      -la pozitia 41 „parcuri, zone de agrement, parcela 6046”, coloana 3 va avea următorul 

cuprins:”tarlaua 27/parcela 6046-parţial, suprafata=3,25 hectare”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”2.632.299”; 

      -la pozitia 42 „parcuri, zone de agrement, parcela 6053”, coloana 3 va avea următorul 

cuprins:”tarlaua 27/parcela 6053-parţial, suprafata=1,46 hectare”, coloana 5 va avea următorul 

cuprins:”1.183.768”; 

      -la poziţia 43 „parcuri, zone de agrement”coloana 3 va avea următorul conţinut : « tarlaua 

29/parcelele 6079, suprafaţa=0,13 hectare, 6082, suprafaţa=0,05 hectare, 6086, suprafaţa=0,08 hectare, 

6088, suprafaţa=0,89 hectare, 6095, suprafata=0,48 hectare, total suprafaţă =1,63 hectare », iar coloana 5 

va avea următorul conţinut : « 1.375.394 » ; 

      -la poziţia 44 „parcare O.J.T.”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„155.000”; 

      -la poziţia 45 „parcare Sind România”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„55.000”; 

      -la poziţia 46  „parcare Cinemascop”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„37.400”; 

      -la poziţia 47 „parcare Perla”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„1.500”; 

      -la poziţia 48 „indicator Sud”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„1.254”; 

      -la poziţia 49 „indicator Nord”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„500”; 

      -la poziţia 50 „stadion”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„896.000”; 

      -la poziţia 51 „cimitir”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„2.272.000”; 

      -la poziţia 52 „Primăria Amara”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„13.828”; 

      -la poziţia 53 „teren aferent”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„408.000”; 

      -la poziţia 54 „grajd”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„4.095”; 

      -la poziţia 55 „magazie”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„1,00”; 

      -la poziţia 56 „remiză prevenirea şi stingerea incendiilor”, coloana 5 va avea următorul 

conţinut :„26.660”; 

      -la poziţia 57 „cămin”, coloana 3 va avea următorul conţinut :„Casa de Cultură « Jan Căciulă »”, iar 

coloana 5 va avea următorul conţinut :„1.235.587”; 

      -la poziţia 58 „teren aferent”, coloana 3 va avea următorul conţinut :„teren aferent Casa de Cultură 

« Jan Căciulă »”, iar coloana 5 va avea următorul conţinut :„256.000”; 

      -la poziţia 59 „Grădiniţa de copii Amara”, coloana 3 va avea următorul conţinut :„Grădiniţa de copii 

Amara, inclusiv proiect de alimentare cu gaz şi instalaţie termică”, iar coloana 5 va avea următorul 

conţinut :„4.249.823”; 

      -la poziţia 60 „centrală termică Grădiniţa de copii Amara”, coloana 5 va avea următorul 

conţinut :„84”; 

      -la poziţia 61 „teren aferent”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„448.000”; 

      -la poziţia 62 „Şcoala « George Vâlsan » Amara-corp A”, coloana 5 va avea următorul 

conţinut :„248.718”; 

      -la poziţia 63 „Şcoala « George Vâlsan » Amara-corp B”, coloana 5 va avea următorul 

conţinut :„1.183.187”; 

      -la poziţia 64 „Şcoala « George Vâlsan » Amara-corp C”, coloana 5 va avea următorul 

conţinut :„2.336.157”; 

      -la poziţia 65 „teren aferent”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„208.432”; 



      -la poziţia 66 „atelier Şcoala « George Vâlsan »”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„149.409”; 

      -la poziţia 67 „teren aferent Policlinica Amara”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„192.000”; 

      -la poziţia 68 „Monumentul « Eroilor »”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„2.000”; 

      -la poziţia 69 „Monumentul « Tinereţii »”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„4.236”; 

      -la poziţia 70 „teren aferent” coloana 5 va avea următorul conţinut :„54.320”; 

      -la poziţia 71 „Monumentul « Eroilor Revoluţiei »”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„2.000”; 

      -la poziţia 72 „teren aferent”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„8.000”; 

      -la poziţia 73 „platformă gunoi-est”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„29.113”; 

      -la poziţia 74 „platformă gunoi-vest”, coloana 5 va avea următorul conţinut :„12.990”. 

           2.2. Poziţiile 3, 11, 12, 13, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 31 şi 33 se abrogă. 
           2.3. La Secţiunea I – „Bunuri imobile”, după poziţia 74, se introduc 70 de noi poziţii, poziţiile 75 – 

144, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           3. La Secţiunea II – „Bunuri mobile”, poziţia 1, „cărţi biblioteca comunală” se abrogă. 

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

promovarea unui proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea 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  
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