
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                    
CONSILIUL LOCAL                            

                         
HOTĂRÂRE  nr. 105 / 2018 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 

Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Argeș 

 
 

Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeș ; 
Având in vedere : 

-Referatul nr.16685 /25.06.2018 întocmit de șeful serviciu juridic, contencios si agricol precum și de 

șeful birou comercial și administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Curtea de Argeș; 

-Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 

-H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor; 

-H.G. 447/2002 privind atestarea bunurilor apaținând domeniului public al județului Argeș, precum și 
al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Argeș; 

-Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 
localitățile urbane; 

-Dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 
-Avizul comisiei de urbanism. 

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

  
 Art.1.  Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Curtea de Argeș, Județ Argeș, după cum urmează : 
La pozitia 288: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 

 Suprafața totală măsurată – 29161 MP 
 Drum = 18625 MP 

 Trotuar = 9634 MP 
 Spații verzi S = 902 MP  

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 2860749,50 
  

La poziția 266: 

- coloana 2 va avea urmatorul cuprins: 
 Parcul “Sân Nicoară” 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: 
 Suprafața totală măsurată – 16870 MP 

 Ruinele bisericii “Sân Nicoară” = 134 MP (Monument istoric din sec. XIII) 

 Spatii verzi = 15394 MP 
 Alei = 1027 MP 

 Ziduri de piatra = 193 MP 
 Spatii betonate = 256 MP 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : 1657270,90 
 

 

        Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                                              Secretar Municipiu 

               DUMITRACHE STEFAN                                                       CHIRCA RADU 
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