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PRIVIND  TRECEREA  DIN  DOMENIUL  PRIVAT  ÎN  DOMENIUL  PUBLIC  AL COMUNEI  ADUNAŢI  A TERENULUI  ÎN  SUPRAFATĂ DE  

105  MP,  SITUAT ÎN COMUNA  ADUNAŢI  SAT OCINA DE JOS, T 45 , P 2266 , NUMĂR CADASTRAL  20776 
 

       Având în vedere: 

       - referatul de aprobare a Primarului localității Adunaţi prin care se propune trecerea din domeniul privat  
în domeniul public al comunei Adunați a terenului înscris în CF 20776 Adunați, nr. cadastral 20776; 

       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi,  judeţul Prahova; 

      -  C.F. nr.20776 Adunați, nr. cadastral 20776; 

      - H.C.L Adunați nr.13/30.04.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al comunei Adunați; 

      - avizul comisiei de specialitate programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanţe, 
administrarea serviciului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,  ecologie şi protecţia 
mediului,  servicii a Consiliului Local Adunaţi; 

       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţie copii, 
activităţi sportive şi agrement; 

       - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice și drepturile cetățenilor; 

       În baza prevederilor: 

       - art.296 alin.2 din O.U.G nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

       - H.G.R  nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public  și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 
       În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum şi 
ale art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 
       Art.1.(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Adunați a terenului 
înscris în CF 20776 Adunați în suprafață de 105 mp, număr cadastral 20776 /UAT Adunați conform 
extrasului de Plan Cadastral de Carte Funciară și Plan de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv 
anexele 1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                (2) Prin trecerea din domeniul privat al comunei Adunați în domeniul public al comunei Adunați 
imobilului menționat la alin.1 va deveni bun de interes public local. 
       Art.2.Inventarul domeniul privat al comunei Adunați aprobat prin HCL Adunați nr.13/30.04.2020 se va 
actualiza corespunzător.  

       Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați. 

 

 

 



 

       Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al  comunei Adunați: 

       -   Instituției Prefectului județului Prahova; 

       -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 

       -  Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunați, județul Prahova. 

        - Compartimentului Taxe, Impozite Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunați, județul Prahova. 

        -  Compartimentul Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați, 
județul Prahova 
 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         
                         CONTRASEMNEAZĂ, 

           DÎRLOȘAN DANIEL-MARIUS                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                              PETRUŢA  TERMENTU 

 
 
ADUNAŢI,  17.09.2020 
NR.30 
 
Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abțineri 

         11       11   9        2      0 
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