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Nr.6365/30.06.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Micești, județul Argeș 

 

 

Domnilor consilieri: 

 

Având în vedere finalizarea lucrarilor de construire aferente investiției "Înființare dispensar 

uman în comuna Micești, județul Argeș" consemnata prin Procesul verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor nr. 4760 din 26.04.2021, ce au fost executate in baza Contractului de executie lucrari nr. 

3383/23/27.03.2020 încheiat intre Comuna Micesti si S.C. ELECTROVALCEA S.A. . 

În conformitate cu prevederile art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările și completările ilterioare, domeniul public al 

comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și 

din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, 

dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean. 

         Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea Inventarului bunurilor domeniului 

public al Comunei Micești prin modificare pozitiei 3 din sectiunea I "Bunuri imobile" din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public, si adăugarea pozitiei nr. adauga pozitia 62 –cod de clasificare 

1.3.1. – denumirea bunului-  cladire Dispensar uman în comuna Micești, județul Arges-Elemente de 

identificare- constructie 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, s ituatia juridica actuala- CF nr. 57464 din 27.08.2021 avand proprietar 

Comuna Micesti.    

Ținând cont de cele menționate mai sus vă propun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect  

de hotărâre. 

  

                                                               Primar 

                                                     Ing. Voicu Dumitru 


