
România                                                                                         

Judeţul Gorj 

Consiliul local Bălăneşti 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 16 / 15.05.2020 

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al unităţii administrativ 

terioriale comuna Bălăneşti, judeţul Gorj  

 

 Consiliul Local al comunei Bălăneşti, judeţul Gorj, având în vedere : 

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Balanesti, Gorj,  

   Referatul de aprobare a Primarului Comunei Bălăneşti, în calitatea sa de iniţiator; 

    Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bălăneşti, judeţul Gorj; 

       Contractul de finantare submasura 7.6. – nr. C076CN00031542000165/16.09.2016 -  

„ Renovare, modernizare si dotare camin cultural sat Glodeni, comuna Balanesti, judetul Gorj” ; 

       Autorizatia de construire nr. 10/18.07.2017; 

       Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4369/11.10.2019; 

       Procesul verbal nr. 4597/ 29.10.2019 incheiat de comisia de inventariere a domenilui public; 

       Încheierea nr. 24236 din 07.04.2020 şi Extrasul de carte funciara de informare nr. 24236, eliberat 

la data de 27.04.2020, pentru numarul cadastral/carte funciara 35793, emise de OCPI Gorj; 

      Prevederile Hotărârii Consiliului Local Balanesti nr. 15/25.10.1999 privind insusirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Balanesti atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 

973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi a municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare, anexa 15, poziţia nr. 32; 

      Raportul Comisiei de specialitate din domeniul activitati economico-financiare, administrarea 

domeniului public si privat, urbanism si amenajeara teritoriului, protectia mediului, agricultura; 

     Raportul Comisiei de specialitate din domeniul administratiei publice locala, juridic si de 

disciplina; 

     Raportul Comisiei de specialitate din domeniul invatamant, sanatate, activitati social – culturale, 

culte si familie, munca si protectie sociala, protectie copii; 

       Declaraţia dată de secretarul general al comunei Bălăneşti, judeţul Gorj 

       Adresa nr. MDRAP-127069/DPFBL – 51741/03.01.2020 emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei; 

        Prevederile art. 285, art. 289 alin (2), alin. (5), alin. (6), alin (9) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

        In temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi art. 289 alin. (5) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019  

privind Codul administrativ. 

   

HOTARASTE: 

 

 Art.1. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălăneşti, judeţul Gorj, 

însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/1999 şi atestat în Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului 

nr. 973/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi a municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulerioare, la Secţiunea I ”Bunuri imobile” la 

poziţia nr. 32 se modifică după cum urmează: 

Coloana 3 – Elemente de identificare „Imobilul situat în comuna Bălăneşti, sat Glodeni, judeţul 

Gorj, compus din: suprafaţa de 999 (nouă sute nouăzeci şi nouă) mp., teren intravilan curţi construcţii, 

cu nr. cadastral 166, intabulat în Cartea Funciară nr. 35793 Bălăneşti (nr. CF vechi 89), cu vecini: N 

(nord) – D.C. 15 (proprietate publică UAT Bălăneşti); la E (est) – Surupăceanu Silvia (proprietate 

privată); la S (sud) – Chepeneag Ilie, Popescu Gheorghe, Ciora Aristotel, Gera D. Vasile şi Lăudat 

Nistor (proprietate privată) şi la V (vest) – Chepeneag Ilie (proprietate privată); împreună cu 

împrejmuirea de 127 (una sută douăzeci şi şapte) m. şi construcţiile: C1 – construcţii industriale şi 

edilitare (Cămin Cultural), cu suprafaţa construită la sol de 249 (două sute patruzeci şi nouă) mp., cu 



nr. cadastral 166-C1 şi C2 – construcţii anexa, cu suprafaţa construită la sol de 2 (doi) mp., cu nr. 

cadastral 166-C2; intabulate în Cartea Funciară nrr. 35793 Bălăneşti (nr. CF vechi 89)”  
 

 Coloana 5 – Valoarea de inventar – lei 913.552,51 

Coloana 6 – Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare 

„Hotărârea Consiliului Local Balanesti nr. 15/25.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al comunei Balanesti atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Gorj; Cartea funciara nr. 35793 Bălăneşti (nr. CF vechi 89) 

judeţul Gorj, Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4369/11.10.2019” 

  

 Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi 

contrare. 

 

 Art.3.  Primarul comunei Bălăneşti, judeţul Gorj împreună cu compartimentele de resort vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial 

Local balaneşti.regista.ro, afişare la sediul Primăriei comunei Bălăneşti de către secretarul general al 

comunei Bălăneşti şi se comunică primarului comunei Bălăneşti, Prefectului judeţului Gorj, în 

conformitate cu art. 197 alin. (1)  si (4) din OUG  nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul administrativ.  

         

              Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a consiliului local din data de 15.05.2020, cu 

un număr de 11 voturi pentru, din numărul total de 11 consilieri în funcţie. 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Consilier local,                                     Secretar general comună, 

               Toropu Ovidiu Cătălin                   Horhoianu Cristian-Laurenţiu 
 

 


