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Nr.6366/30.06.2022 

 Aprob 

 Primar 

                                                                                                                                  Ing. Voicu Dumitru 

 

 
REFERAT DE SPECIALITATE 

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al  

comunei Micești, județul Argeș 

 

 

 

         Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Micești a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile HOTĂRÎRII  nr. 113 din 4 martie 1992, LEGEA nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia,  si însușit prin H.C.L. NR.13 din 1999 privind însușirea Inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Comunei Micești cu modificările și completările ulterioare. 

         Prin Hotărârea de Guvern   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.  

        Toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.      

         Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei  se întocmește  și se actualizează ăn termen de 

cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective de către o comisie special constituită.  

        Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei se atestă prin hotărâre a autorității deliberative 

a fiecărei unității adminsitrativ-teritoriale. 

        Având în vedere finalizarea  lucrărilor de construire aferente investiției "Înființare dispensar uman în comuna 

Micești, județul Argeș", consemnată prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4760 din 

26.04.2021, lucrări ce au fost executate în baza Contractului 3383/23/27.03.2020 încheiat între Comuna Micești și   

S.C. ELECTROVÂLCEA S.A. și prevederile art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune actualizarea Inventarului bunurilor 

domeniului public al comunei Micești, cu construcția finalizată aferentă investiției  "Înființare dispensar uman în 

comuna Micești, județul Argeș"  prin modificarea Sectiunii I "BUNURI IMOBILE Secțiunea I "Bunuri imobile" se 

modifică după cum urmează: 

 

  
Nr

crt 

Codul  de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare  Anul 

dobandirii 

Valoarea 

de 

inventar 

(Lei) 

Situatia juridică 

actuală, denumire act 

de proprietate sau alte 

acte doveditoare 

3 1.6.4 teren aferent-

Baie comunală 

Micești  

Teren in suprafata de 1147,04 

mp   

Categoria de folosinta  

Intravilan – curti constructii 

1999  - HCL. nr.13 din 

1999  
- HCL nr. 16 din 

26.04.2018 

-Autorizația de 

demolare nr.  77 din 

28.11.2018,  

-Proces verbal de 

recepție la terminarea 

lucrărilor de demolare 

nr. 4814 din 

24.05.2019 

62 1.3.1 cladire Dispensar 

uman în comuna 

Micești, județul 

Arges-  

constructie cu o Suprafata 

construita= 300 mp, Suprafata  

desfasurata = 600 mp, Regim de 

inaltime P+1E,cu structura din 

2022 2.039.06

9,59 

- Procesul verbal de 

receptie la terminarea  

lucrarilor nr. 4760 din 

26.04.2021,  
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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, bransata la energie 

electrica, gaze naturale, apa 

potabila, apa menajera dirijata 

intr-un bazin vidanjabil 

- CF nr. 57464 din 

27.08.2021 avand 

proprietar Comuna 

Micesti.    

 

 

 

        Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare propunem aprobarea 

actualizării bunurilor domeniului public în comuna Micești, județul Argeș. 

 

  

 

Comisia speciala pentru întocmirea  

bunurilor care alcătuiesc  

domeniul public al comunei Micești  

constituită conform Dispoziției nr. 115/2022. 

  

 

 Președinte: Olteanu Nicolae 

 

 

                                                                                                     Membri:   Dulamă Mihai Iulian 

 Tudorache Ionuț Sergiu 

 Tudor Codruța Elena 


