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JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL  LOCAL ALEXANDRU ODOBESCU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind atestarea  bunurilor

care apartin domeniului public al comunei Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi

Consiliul Loal Alexandru Odobescu, întrunit în şedinţa ordinară din 14.04.2021,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei domnul Eremia Niculae, înregistrat sub nr. 5426

din 05.12.2020;
- declaraţie pe propria răspundere a Secretarului General al comunei, înregistrată sub nr. 5428

din 05.12.2019;
-  prevederile Hotărârii  nr.  38 din  24.08.1999 privind  însuşirea  inventarului  bunurilor  care

alcătuiesc domeniul public al comunei Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi;
        - prevederile art. 858, art. 863 lit. a), e) şi f), art. 864 şi art. 869 din Codul Civil, 
        - prevederile art. 289 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ; 
-prevederile H.G nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, oraselor, al municipiilor si al
judetelor, 
-adresa M.D.L.P.A CU NR. MLPDA-166706/10.12.2020;
-avizul favorabil al  comisie de specialitate : Comisia pentru probleme de agricultură , activităţi
economico-financiare, amenajarea  teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;    
      În temeiul art. 129 alin(2) lit.c) si alin.(6), art.139 alin (1) si (3) lit.g), art. 196 alin. (1) lit. a)  si
art.607 alin(4)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
 Art. 1. –Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru Odobescu,

judeţul Călăraşi insusit prin Hotarareaa  Consiliului Local nr.38/1999 cu modificarile si completarile
ulterioare si atestat in Anexa nr.7 la Hotararea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi , cu
modificarile si completarile ulterioare, Sectiunea I ,,Bunuri imobile"se vmodifica dupa cum urmeaza:

a) pozitia  aferenta ,,Imobilului Camin cultural-Alexandru Odobescu" din cadrul pozitiei  9 se
numeroteaza, devenind pozitia 9¹;

b) la pozitianr.9,  coloana 1-,, Codul de clasificare va avea urmatorul cuprins:  (1.6.2), coloana
2-,,"Denumirea bunului" va avea urmatorul cuprins: Camin cultural si Biblioteca, coloana 3,, Elemente de
indentificare va avea urmatorul cuprins (Cladire Camin cultural+Biblioteca sat Nicolae Balcescu, Strada
Centrala nr.22,  ,comuna Alexandru Odobescu judeţul Călăraşi;Vecinătăţi: Nord – Costache Lazar; Est
– Agapie Stefan; Sud – Strada Centrala; Vest - teren Consiliul Local al comunei; Suprafaţă teren =
1.292 m.p teren intravilan, C1 -construit din BCA , C2-construit din BCA.;Suprafata construita-373
mp), coloana 4-,,Anul dobandirii sau, dupa caz al darii in folosinta" va avea urmatorul cuprins: (1982),
coloana 5 ,,  Valoarea de inventar" va avea urmatorul cuprins: (1.956.162.40), coloana 6 ,,  Situatie
juridica actuala" va avea urmatorul cuprins : ( Carte funciară nr. 21039, cu nr. cadastral 21039,Proces
verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.4392/08.09.2020 .
Art.  2.  Inventarul  modificat  se  va  publica  pe  pagina  de  internet  a  institutiei  ,in  sectiunea  dedicata
Statutului comunei si  in Monitorul Oficial Local  la sectiunea  Statutul Unitatii Administrativ- Teritoriale
Art. 3. – Direcţia de Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Secretarul  General  al  U.A.T Alexandru  Odobescu,  prin Compartimentul  Urbanism şi  Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

   Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar,
 DOBRE NINEL Ispas Vasile

Nr.  13
Adoptată la comuna Alexandru Odobescu
Astăzi.14.04.2021
Adoptată cu  10  voturi   pentru , împotrivă nu, abţineri nu
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