
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  trecerii din domeniul privat  

în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p. 
situat în str.Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273 

 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în : 

- art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.c) şi art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.863 lit.e) din Codul Civil; 
 Tinand cont de adresa A.N.L.nr.20.160/27.09.2017, inregistrata la institutia noastra sub 
nr.67.048/03.10.2017; 
 Văzând  expunerea de motive a primarului oraşului Vălenii de Munte, raportul întocmit de 
către Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale, prin care se solicită trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte a unei suprafeţe de teren şi raportul Comisiei 
juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială; 
 
 În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului  Vălenii de 
Munte,  a suprafeţei de teren de 1.577 m.p., situată în oraşul Vălenii de Munte, str.Alexandru 
Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273, identificat conform anexei ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Serviciul buget - finanţe impozite şi taxe 
locale, Compartimentul cadastru şi agricultură, Serviciul urbanism şi Biroul administraţie publică 
locală. 
 

Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica 
celor interesati si se va publica pe site-ul institutiei. 
 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 
  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Savulescu Eugen 

 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                            SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 
 
 
 

VĂLENII DE MUNTE, 28 noiembrie 2017. 
NR. 112 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
Nr.______/____________ 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea  trecerii din domeniul privat  
în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p. 

situat în str.Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273 
 
 

In conformitate cu prevederile legale, respectiv: art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;  art.36 alin.(2) lit.c) şi 

art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  art.864 Cod Civil; 

 Având în vedere adresa A.N.L., nr.20.160/27.09.2017, înregistrată la Primăria Vălenii de 

Munte sub nr.67048/03.10.2017, şi ca urmare a raportului de specialitate întocmit de 

Compartimentul de cadastru si agricultura, Serviciul de Buget Finante, propunem Consiliului Local 

adoptarea unei hotărâri privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al oraşului  

Vălenii de Munte,  a suprafeţei de teren de 1577 m.p., situată în oraşul Vălenii de Munte, strada Al 

Donici, FN, cu numărul cadastral 24273. 

 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

PRIMAR, 
 

Florin Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
COMPARTIMENT DE CADSTRU SI AGRICULTURA 
Nr.______/____________ 

 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea  trecerii din domeniul privat  
în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p. 

situat în str.Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273 
 
 

In conformitate cu prevederile legale, respectiv: art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind 

bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;  art.36 alin.(2) lit.c) şi 

art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  art.864 Cod Civil; 

 Având în vedere adresa A.N.L., nr.20.160/27.09.2017, înregistrată la Primăria Vălenii de 

Munte sub nr.67048/03.10.2017, Compartimentul de cadastru si agricultura, Serviciul Urbanism din 

cadrul Primăriei, propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri privind aprobarea trecerii din 

domeniul privat în domeniul public al oraşului  Vălenii de Munte,  a suprafeţei de teren de 1577 

m.p., situată în oraşul Vălenii de Munte, strada Al Donici, FN, cu numărul cadastral 24273. 

 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

        
SERVICIUL DE BUGET FINANTE, 

Contabil şef NITU ELENA 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT CADASTRU SI AGRICULTURA 
STATE CRISTIAN şi RADULESCU VICTORIA 

 
 
 


