
 

PROIECT NR. 75 
H O T ~ R ^ R E A  NR. .... 

 

privitor la: Modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 20/1999, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in sensul includerii in domeniul public al ora]ului Baile Olanesti, jude\ul V@lcea, a 
suprafetelor de teren rezultate in urma masuratorilor efectuate pe strada Comanca si pe strada 

Glodeanu 

          Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
la data de 27.09.2018 la care au participat un num`r de .... consilieri locali, din totalul de 13 
[n func\ie. 

Vazand ca domnul consilier Paunescu Branescu Ion Ovidiu a fost ales presedinte de 
sedinta. 

         Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de catre Primarul orasului Baile 
Olanesti si raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10407/27.09.2018, intocmit de dl. ing. 
Iliuta Vasii Ovidiu, administrator public, prin care se propune modificarea si completarea 
Hot`r@rii Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti nr.20/09.08.1999 privind inventarul bunurilor ce 
apar\in domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea, astfel cum a fost 
modificat` ]i completat` prin HCL nr. 3/2002; HCL nr. 21/2003, HCL nr.19/2004, HCL nr. 
50/2011, HCL nr. 65/2014, HCL nr. 39/2016, HCL nr. 28/2017, HCL 46/2018, HCL nr. 
66/2018 si HCL nr. 68/2018 in sensul preluarii in domeniul public a suprafetelor de teren 
rezultate in urma masuratorilor efectuate pe strada  Comanca si pe strada Glodeanu. 

      Avand in vedere ca in urma masuratorilor efectuate in teren de catre expert autorizat PF 
Haican Vlad Andrei, au fost constatate suprafete de teren mai mari decat cele atestate 
potrivit cu Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1362 din 2001 privind atestarea domeniului public al 
judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
     Tinand cont de importanta definitivarii inventarului domeniului public al orasului Baile 
Olanesti si de necesitatea inscrierii in cartea funciara bunurilor imobile ce apartin orasului 
Baile Olanesti. 
       Luand act de rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale 
Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i de raportul de avizare a legalit`\ii proiectului 
de hot`r@re, [ntocmit de secretarul ora]ului. 

      {n conformitate cu prevederile: art. 3 alin. 4, art. 9 alin. (1), art. 10, art. 21  din Legea 
nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; HG nr. 548/1999 , 
privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul 
public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; Legea nr. 7/1996 a cadastrului si 
publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completerile ulterioare; H.G. nr. 1362 
/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, 
oraselor si comunelor din judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa 
nr. 5 privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti; 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

PRIMARIA ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI 
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       {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a 2/3 din num`rul consilierilor locali [n 
func\ie, respectiv, voturi "pentru" = ....; abtineri =...; impotriva = ..... 

 {n temeiul art.45 alin. 3, coroborat  cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 
privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile 

ulterioare, adopt` urm`toarea 

H O T ~ R ^ R E: 
Art.1 – (1) Se aprob` modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al Orasului Baile Olanesti insusite conform Hot`r@rii Consiliului Local al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, care sta 
la baza atest`rii bunurilor apartinand domeniului public al orasului Baile Olanesti, judetul 
Valcea, conform Anexa 5 la Hot`r@rea Guvernului nr. 1362/2001 privind atestarea 
domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din 
judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:  

 La pozitia 147, din HG nr. 1362/27.12.2001, cod de clasificare 1.3.7.1, Str. 
Comanca  se vor modifica : 

 suprafata initiala S= 12500 mp cu suprafata masurata  S= 14535 mp ( 
2745mp+317mp+5572mp+1835mp+4066mp); 

 valoarea de inventar initiala 323.656,61 lei cu valoarea 376.311,15 lei 
 si va avea urmatorul curpins : 

 

Elemente de identificare 

Adresa : Baile Olanesti 

Tehnice : Stot =14535 mp , L= 1870, l medie = 7.77 ml 

Descriere: pamant  

An PIF: 1924 

Valoare*) = 376.311,15  lei  

H.C.L.: 20/09.08.1999 

 

 La pozitia 160, din HG nr. 1362/27.12.2001, cod de clasificare 1.3.7.1, Str. 
Glodeanu  se vor modifica : 

 suprafata initiala S= 12000 mp cu suprafata masurata  S= 10961 mp 
 valoarea de inventar initiala 372.491,10 lei cu valoarea 340.229,44 lei 

 si va avea urmatorul curpins : 



 

Elemente de identificare 

Adresa : Baile Olanesti 

Tehnice : Stot =10961 mp , L= 1715 medie = 6.39 ml 

Descriere: pamant  

An PIF: 1924 

Valoare*) = 340.229,44 lei  

H.C.L.: 20/09.08.1999 

 

           (2) Anexele 1-….. reprezentand planurile de amplasament si delimitare a suprafetelor 
de teren pe care se afla amplasate stazile Comanca si Glodeanu situate in orasul Baile 
Olanesti, judetul Valcea, fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 – Se actualizeaza corespunzator inventarul domeniului public al orasului Baile 
Olanesti, judetul Valcea aprobat prin Hot`r@rea Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti 
nr.20/09.08.1999 privind inventarul bunurilor ce apar\in domeniului public al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti, judetul Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3 –Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4- Hot`r@rea va fi comunicat` Consiliului Jude\ean V@lcea, Primarului orasului 
Baile Olanesti, Institu\iei Prefectului, jude\ul V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin 
afi]are si publicare pe pagina de internet a institutiei. 

 
INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

       Vizat legalitate, 
         p. SECRETAR, 

           jr. Mihalcea Marian 

Băile Olăneşti, 27 septembrie 2018 

 


