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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bezdead, județul Dâmbovița 

  

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

extraordinară convocată de îndată din data de 05.11.2020 

 

                Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare, întocmit de primarul comunei, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat la nr. 8511/04.11.2020. 

 - Referatul Comisiei pentru actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 

public și privat al comunei Bezdead, inregistrat la nr. 8512/04.11.2020.  

  - Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 97744/03.11.2020 eliberat de 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Bezdead nr. 34/18.08.1999 privind 

însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bezdead; 

 - Dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (1) și alin. (4) și art. 

289 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 6 alin. (3) lit. d) din normele tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 

orașelor, al municipiilor și al județelor aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 

392/14.05.2020. 

In temeiul art. 129,  alin. (2), lit. ,,c”, art. 139, alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. 

,,a” și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

             Art. 1. Se aprobă modificarea unor poziţii din Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniului public al comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa, după cum 

urmează: 

- la poziția nr 209, coloana 2 va avea următorul cuprins: ”Dispensar uman”, 

coloana 3 va avea următorul cuprins: ”C1 (P+1), suprafață construită de 83 mp, 

suprafață desfășurată de 166 mp, din bolțari, acoperită cu tablă, având la parter 4 

încăperi, 2 holuri și CS, iar la etaj 2 încăperi și CS; C2 (P), suprafață de 8 mp, 

acoperită cu plăci ondulate, cu o încăpere; C3 (P), suprafață de 6 mp, acoperită cu 

plăci ondulate, cu 3 încăperi”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ”28787 lei”; 

 - la poziția 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Suprafața de 217 mp, 

situată în comuna Bezdead, sat Bezdead, nr. 849, punctul ”Râmata”, cu vecinii: N – 

DJ 710; E – Ignat Iosif; S – Ignat Iosif și Dobre Mariana, V – Dobre Mariana”, iar 

coloana 5 va avea următorul cuprins: ” 2184,17 lei”. 
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 Art. 2. Se abrogă din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al 

comunei Bezdead menționate în Anexa nr 4 a Hotărârii cu nr. 34 din data de 

18.08.1999 emisă de catre Consiliul Local al comunei Bezdead privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bezdead, inventar 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 276 bis din data de 24.04.2002 – Anexa 

11 a următoarelor poziții :  

1. Imobil înscris la poziția 215 reprezentând punct sanitar 2 – poziție dublată de 

pozitia 209. 

2. Imobil înscris la poziția 216 reprezentând teren intravilan – poziție dublată de 

pozitia 210. 

Art. 3. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 

71/08.08.2016 a Consiliului Local al comunei Bezdead. 

Art. 4. Înregistrarea şi transmiterea prezentei hotărâri se va face prin grija 

secretarului comunei, iar ducerea la îndeplinire de către primar prin compartimentul 

de specialitate. 

 

         Inițiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 
 


