
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  

al orașului Vălenii de Munte 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), art.354, art.355 și art.357 din O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
Văzând  referatul de aprobare al primarului orașului Vălenii de Munte, raportul întocmit de către 

Serviciul buget-finanţe, impozite şi taxe locale si Compartimentul cadastru și agricultură, prin care se 
solicită aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al orașului Vălenii de 
Munte şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se aprobă includerea în domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte a următoarelor 
suprafeţe de teren: 

a) terenul în suprafaţă de 41.983 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, str. Miron 
Radu Paraschivescu, nr.f.n., tarla 7 parcela 353/1, categoria de folosință neproductiv, identificat conform 
planului de amplasament și delimitare - anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) terenul in suprafaţă de 1.954 m.p., situat în extravilanul orașului Vălenii de Munte, str. Avram 
Iancu, nr.f.n., tarla 77 parcela 1554/4, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform planului 
de amplasament și delimitare - anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) terenul în suprafaţă de 640 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, b-dul Nicolae 
Iorga, nr.f.n., tarla 98 parcela 654, categoria de folosință curţi-construcţii, identificat conform planului de 
amplasament și delimitare - anexa nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

d) terenul în suprafaţă de 9.940 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, str. Cuza 
Vodă, nr.f.n., tarla 32, parcela 221, categoria de folosință neproductiv, identificat conform planului de 
amplasament și delimitare - anexa nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

f) terenul în suprafaţă de 471 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, fdt. Alexandru 
Vlahuță, nr.f.n., tarla 67, parcela 156/6, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform 
planului de amplasament și delimitare - anexa nr.5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

g) terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, fdt. Alexandru 
Vlahuță, nr.f.n., tarla 67, parcela 154/3, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform 
planului de amplasament și delimitare - anexa nr.6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

h) terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, fdt. Alexandru 
Vlahuță, nr.f.n., tarla 67, parcela 154/2, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform 
planului de amplasament și delimitare - anexa nr.7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

i) terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, fdt. Alexandru 
Vlahuță, nr.f.n., tarla 67, parcela 154/1, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform 
planului de amplasament și delimitare - anexa nr.8 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

j) terenul în suprafaţă de 781 m.p., situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, fdt. Alexandru 
Vlahuță, nr.f.n., tarla 67, parcela 154, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform planului 
de amplasament și delimitare - anexa nr.9 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Primarul, Serviciul buget-finanţe, impozite și 
taxe locale, Compartimentul juridic și Compartimentul cadastru și agricultură. 
 



Art.3. Hotarârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, se comunică 
persoanelor interesate și se publică pe site-ul instituţiei. 

Afişarea, publicarea și comunicarea se vor face de către Serviciul administraţie publică locală. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Popescu Constantin-Gabriel 

 
 
 
 

       
CONTRASEMNEAZĂ: 

                SECRETAR GENERAL : Onoiu Elena - Adina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 26 iunie 2020. 
NR. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE 
COMPARTIMENTUL DE CADASTRU si AGRICULTURA 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al oraşului 

Vălenii de Munte 
 

 Având în vedere Raportul întocmit de Niţu Elena, State Cristian şi Rădulescu Victoria, din cadrul 

Primăriei oraşului Vălenii de Munte şi în conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.c, art.139 

alin.(1), art.355 şi art.357 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare ;Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

iar 

Compartimentul de Cadastru şi Agricultură din cadrul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, 

analizează şi propune Consiliului Local, adoptarea unei hotărâri prin care să se completeze Inventarul 

bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte,cu 5 terenuri, ca urmare a 

măsurătorilor în sistem stereografic 70, pentru înscrierea lor în Biroul de Carte Funciară, astfel: 

a) Terenul în suprafaţă de 41983 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Miron Radu Paraschivescu, nr.FN, tarla 7, parcela Np 353/1, categoria de folosinţă neproductiv, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat.  

b) Terenul în suprafaţă de 1954 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Avram Iancu, nr.FN, tarla 77, parcela Cc 1554/4, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat 

conform planului de amplasament si delimitare anexat.  

c) Terenul în suprafaţă de 640 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Bulevardul N Iorga, nr.FN, tarla 98, parcela Cc 654, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat 

conform planului de amplasament si delimitare anexat.  

d) Terenul în suprafaţă de 9940 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Cuza Vodă, nr.FN, tarla 32, parcela Np 221, categoria de folosinţă neproductiv, identificat conform 

planului de amplasament si delimitare anexat.  

e)      Terenul în suprafaţă de 471 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 156/6, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

f)   Terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154/3, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

g)  Terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154/2, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 



h)    Terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154/1, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

i)     Terenul în suprafaţă de 781 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat 

conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

 

 

      Ca urmare a celor de mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local, prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

P R I M A R, 
 

 F l o r i n    C o n s t a n t i n   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA ORASULUI VALENII DE MUNTE 
COMPARTIMENTUL DE CADASTRU si AGRICULTURA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al oraşului 

Vălenii de Munte 
 
 

In conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.c, art.139 alin.(1), art.355 şi art.357 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea  inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

Compartimentul de Cadastru şi agricultură din cadrul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, analizează şi 

propune Consiliului Local, adoptarea unei hotărâri prin care să se completeze Inventarul bunurilor ce 

aparţin domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte, ca urmare a  măsurătorilor stereografic 70, în 

vederea înscrierii lor în Biroul de Carte Funciară astfel : 

Datele de identificare ale terenurilor constatate, sunt prevăzute în anexa prezentului proiect de 

hotărâre astfel : 

e) Terenul în suprafaţă de 41983 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Miron Radu Paraschivescu, nr.FN, tarla 7, parcela Np 353/1, categoria de folosinţă neproductiv, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat.  

f) Terenul în suprafaţă de 1954 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Avram Iancu, nr.FN, tarla 77, parcela Cc 1554/4, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat 

conform planului de amplasament si delimitare anexat.  

g) Terenul în suprafaţă de 640 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Bulevardul N Iorga, nr.FN, tarla 98, parcela Cc 654, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat 

conform planului de amplasament si delimitare anexat.  

h) Terenul în suprafaţă de 9940 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Cuza Vodă, nr.FN, tarla 32, parcela Np 221, categoria de folosinţă neproductiv, identificat conform 

planului de amplasament si delimitare anexat.  

e)      Terenul în suprafaţă de 471 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 156/6, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

f)   Terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154/3, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 



g)  Terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154/2, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

h)    Terenul în suprafaţă de 550 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada 

Fundătura Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154/1, categoria de folosinţă curţi-construcţii, 

identificat conform planului de amplasament si delimitare anexat. 

i)     Terenul în suprafaţă de 781 m.p., situat în intravilanul oraşului Vălenii de Munte, Strada Fundătura 

Al Vlahuţă, nr.FN, tarla 67, parcela Cc 154, categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat conform 

planului de amplasament si delimitare anexat. 

Terenurile de mai sus, nu fac obiectul unei cereri de revendicare în baza legilor proprietăţii şi au 

fost inventariate conform Legii nr.165/2013  în Anexa nr.1, coloane fără indentificatori în plan (Anexa 

nr.9). 

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

privind completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al oraşului Vălenii de Munte cu 

suprafaţa de mai sus în vederea rectificării şi înscrierii în Biroul de Carte Funciară. 

                                                                  

                              Serviciul de buget-finante, impozite şi taxe 

                                                       Niţu Elena 

 

 

 

                         Compartimentul de cadastru şi agricultură 

                                       Tehn topo Cristian State 

                                                      şi 

                                        ing Rădulescu Victoria 

 


