
România                                                                                          

Judeţul Gorj 

Consiliul local Bălăneşti 

 

                                              H O T Ă R Â R E A   NR. 18 / 15.05.2020 

privind declararea de uz şi de utilitate publică a imobilului: ”Drum de exploatare agricolă 

D.e. 10”, situat în comuna Bălăneşti, sat Voiteștii din Vale, judeţul Gorj, în suprafață 

totală de 3692 mp, compus din: teren intravilan, în suprafaţă de 298 mp., și teren 

extravilan, în suprafață de 3394 mp” 

 

  Consiliul local  Bălăneşti, judeţul Gorj 

 Având în vedere : 

  Prevederile art. 286 alin. (4), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ; raportate la Anexa nr. 4 (Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin 

domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului); bunuri prevăzute la art. 136 

alin. (3) din Constituţia României; 

  Prevederile H.G.R. nr. 973/2002, privind aprobarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Bălăneşti, judeţul Gorj; 

  Declarația pe proprie răspundere a secretarului general al U.A.T. – comuna 

Bălănești, Gorj, cu privire la faptul că bunul în cauză nu face obiectul unor litigii cu 

privire la apartenența acestuia la domeniul public al unității administrativ-teritoriale sau 

al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de reconstituire 

depuse în temeiul actelor normative  care reglementează regimul juridic al imobilelor 

preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) litera ”e” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ,  

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art. 1 Se declară de uz şi de utilitate publică imobilul: ” Drum de 

exploatare agricolă D.e. 10”, situat în comuna Bălăneşti, sat Voiteștii din Vale, judeţul 

Gorj, în suprafață totală de 3692 mp, compus din: teren intravilan, în suprafaţă de 298 

mp., și teren extravilan, în suprafață de 3394 mp”, potrivit anexei ce face parte integrantă 

din prezenta. 

  Art. 2  Bunul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre urmează să fie 

inventariat şi atestat ca aparţinând domeniului public al UAT – comuna Bălăneşti, judeţul  

Gorj, cu parcurgerea etapelor prevăzute în art. 289 din Codul administrativ.  

  Art. 3  Secretarul general al comunei va comunica prezenta primarului 

comunei şi prefectului judeţului Gorj în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării 

şi va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei. 

  

  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 al comunei, 

               TOROPU Ovidiu Cătălin                              HORHOIANU Cristian-Laurenţiu 
 


