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NR. 36/30.06.2022 

 

 

 

                Proiect  

HOTĂRÂRE 

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Micești, 

județul Argeș 

 

 

 

Domnilor consilieri: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Micești, județul Argeș, înregistrat la nr. 

6365/30.06.2022; 

- Raportul de specialitate intocmit de Comisia de inventariere, inregistrat la nr.4712/05.05.2022; 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4760 din 26.04.2021privind executia lucrarilor 

de constructii aferente investitiei "Înființare dispensar uman în comuna Micești, județul Argeș"; 

- prevederile HOTĂRÂRII  nr.447 din 16 mai 2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului 

public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş; 

- prevederile art. 289  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările  ulterioare; 

- cartea funciară nr. 57464 din 27.08.2021; 

- Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Micești, înregistrată sub 

nr.4711/05.05.2022; 

- punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 

MLPDA................................, înregistrat la Primăria comunei  Micești sub număr ............./.................... 

                                                             

                                                      

  HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Micești, județul Argeș, însușit 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1995 cu modificările și completările ulterioare și atestat în 

Anexa Nr. 59 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Micești la Hotărârea  

nr.447 din 16 mai 2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, cu completările și modificările 

ulterioare, Secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează: 

- La poziția 3 cod de clasificare 1.6.4 Baia comunală Micești-teren aferent-Baie comunală 

Micești- Sc = 58,96 mp, St= 1147,04 mp, se modifica si va avea urmatorul cuprins  teren 

aferent-Baie comunală Micești-, St= 1147,04 mp-prin Desființarea cladirii  avand la baza  HCL 

nr. 16 din 26.04.2018 privind aprobarea demolării imobilului (construcție )Baia comunală 

Micești, urmând după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al comunei 

Micești cu destinația "Înființare dispensar uman în comuna Micești, județul Argeș", Autorizația 

de demolare nr.  77 din 28.11.2018, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 

demolare nr. 4814 din 24.05.2019; 

- Se completeaza in Monitorul oficial local  –cod de clasificare 1.3.1. – denumirea bunului-  

cladire Dispensar uman în comuna Micești, județul Arges-Elemente de identificare- constructie 
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cu o Suprafata construita= 300 mp, Suprafata  desfasurata = 600 mp, Regim de inaltime 

P+1E,cu structura in beton armat, fundații continue din beton armat, închideri interioare si 

exterioare din caramida eficienta, acoperis din sarpanta din lemn inginifugat si termoizolat, 

invelitoarea din tabla profilata , cu inaltime de H= 10,5 m, bransmata la energie electrica, gaze 

naturale, apa potabila, apa menajera dirijata intr-un bazin vidanjabil, anul dobandirii 2020 prin 

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4760 din 26.04.2021, avand o valoare de 

inventar de 2.039.069,59 lei, situatia juridica actuala- CF nr. 57464 din 27.08.2021 avand 

proprietar Comuna Micesti.    

Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei hotărâri Instituției 

Prefectului- Județul Argeș, Instituției primarului, autorităților publice și va aduce la cunostință prin 

publicarea pe pagina de internet a comunei în secțiunea Monitorul oficial local. 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

Ing. Voicu Dumitru 

 

  

                                                                                                                                     Avizat,  

                                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                                             Dulamă Mihai Iulian 


