
            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                             

    CONSILIUL LOCAL AL                       

   ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

   

HOTĂRÂRE 
privind completarea inventarului bunurilor imobile  

aparţinând domeniului privat al oraşului Căzăneşti 

 
  Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 

MARTIE 2020, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1584 din 11.03.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.23/27.09.2012 privind reactualizarea inventarului bunurilor 

imobile aparţinând domeniului privat al oraşului Căzăneşti, cu completările ulterioare; 

- procesul verbal al comisiei de inventariere nr.1613 din 13.03.2020; 

Examinând: 

- raportul responsabilului cu patrimoniu nr. 1592 din 12.11.2020; 

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1696 din 17.03.2020; 

În conformitate cu: 

- prevederile art.354 și art.357 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare coroborate cu cele ale Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție-Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr.22/2016 privind interpretarea dispoziţiilor art. 26 din Legea 

fondului funciar nr. 18/1991, republicată (în forma de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2010 

pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991); 

         În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se completează inventarul bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al oraşului 

Căzăneşti cu poziția nr. 71, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarului oraşului Căzăneşti căruia 

îi va fi comunicată prin grija secretarului general al localității. 

 

 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
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Nr. 28 

Adoptată la Căzăneşti 

Astăzi, 18.03.2020                                                                     FP-07-03, vers.1                

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de 

voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 



        JUDEŢUL IALOMIŢA 

          CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                            Anexă  

   AL ORAȘULUI CĂZĂNEŞTI                                                                                                                             la Hotărârea nr. 28 din 18.03.2020 

 

 

 

INVENTARUL  

BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI  PRIVAT AL ORAŞULUI  CĂZĂNEŞTI 
 

Nr. 

crt. 

 

Codul de  

clasificare 

 

Denumirea bunului 

 

Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă 

 

Valoarea de 

inventar 

- lei - 

 

Situaţia juridică 

actuală 

 

71. 

 

1.6.2 

 

Clădire 

Clădire cu structură de rezistență din zidărie 

portantă de cărămidă, acoperiș șarpantă din 

lemn, învelitoare din tablă situată pe șos. 

București nr.76; Vecinătăți: E - APIA, V- 

Dispensarul medical, N- Bogdan Gheorghe, S- 

DN 2A (șos. București), Suprafață construită = 

36 mp 

 

 

1991 

 

 

 

Domeniul privat 

al orașului 

Căzănești 

 

 Teren intravilan Situat pe șos. București nr.76 

Vecinătăți: E - APIA, V- Dispensarul medical, 

N- Bogdan Gheorghe, S- DN 2A (șos. 

București) 

Suprafață = 445 mp 

 

 

1991 

 

 

 

Domeniul privat 

al orașului 

Căzănești 
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