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HOTARARE  
privind aprobarea solicitarii de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului 

roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, in domeniul public 
al orasului Valenii de Munte  

 Având in vedere prevederile legale cuprinse în : 

- art.9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art.36 alin.(2) lit.c) si art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr.1705/2006/2001 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al  statului (Anexa nr.3); 

Tinand cont de adresa nr.7931/05.10.2018 a Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova 

si adresa nr.102872/11.01.2019 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 

 Văzând  expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit de 

către Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale si raportul Comisiei juridice şi de disciplină, 

muncă şi protecţie socială; 

 

 In 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. (1) Se aproba solicitarea de transmitere a unui imobil, avand datele de identificare 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului 

roman si administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova, in domeniul public al 

oraşului  Vălenii de Munte   

 (2) Imobilul prevazut la alin.(1) va avea ca destinatie construirea de locuinte prin programe 

A.N.L.si functiuni complementare. 

 Art.2. Predarea – preluarea imobilului transmis potrivit articolului 1 se face pe baza de 

protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul 

Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern. 

 Art.3. In situatia in care nu sunt indeplinite obiectivele pentru care bunurile imobile au fost 

transmise in domeniul public al orasului  Valenii de Munte, in termen de ce mult 3 ani de la 

predarea – preluarea  prevazuta la art.3, acestea revin de drept in domeniul public al  statului si in 

administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Prahova. 

Art.4. Hotararea Consiliului Local nr.17/31 ianuarie 2019 se abroga. 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Primarul prin aparatul sau de specialitate. 

  Hotărârea se va  comunica Consiliului Judeţean Prahova, autoritatilor si persoanelor 

interesate. 
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