
       
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.60 
PRIVITOR LA: modificarea Anexei nr.2 – Inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului privat al oraşului Băbeni, la Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Băbeni nr.76/21.11.2006 privind însuşirea inventarului domeniului public şi 

privat al oraşului Băbeni 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 9350/22 iunie 2020 şi proiectul 
de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de specialitate 
nr. 9353/22 iunie 2020 al  compartimentului Administrarea domeniului public prin 
care se propune modificarea  poziţiei  nr. 15  din  Inventarul  domeniului  privat  
al  oraşului  Băbeni, aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.76/2006, în sensul modificării suprafeței terenului ca urmare a 
efectuării măsurătorilor cadastrale din care au rezultat diferențe dintre suprafața 
din acte de 948,30 m2 și cea din teren de 1044 m2; 
  Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 9354/22 iunie 
2020 întocmit de secretarul general oraşului;  

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c),  art.354 și art.357 din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale cu art.553 alin.(1) și (4) din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și cu cele ale HG nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al 
comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor;                               
 În baza art.139, alin.(3) lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările, cu  14  voturi pentru,  
adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. - Se aprobă modificarea Anexei nr.2 – Inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului privat al oraşului Băbeni, la Hotărârea Consiliului Local al oraşului 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171 , 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail:babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 



Băbeni nr.76/21.11.2006 privind însuşirea inventarului domeniului public şi privat 
al oraşului Băbeni, în sensul că la  secţiunea  I  “Bunuri  imobile” , poziţia  nr. 15,  
coloana 4 va  avea  următorul  cuprins : „Tehnice : S.t. = 1044 m2 ; punctul 
Tătărani; Vecini : N – Enoiu Gheorghe, S – Văcaru Nicolae, V – Văcaru Dumitru, 
E – strada Calea Lui Traian ;  Adresa : oraş   Băbeni, strada Calea lui Traian, 
nr.54” şi  coloana 6 va  avea  următorul  cuprins : „40.466,27 lei ”. 

Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 
art.1 rămân neschimbate. 
 Art.3. –  Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul compartimentului Administrarea domeniului public, iar secretarul 
general al oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției 
Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului oraşului, structurii responsabile cu punerea în executare şi aducerea 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet 
www.orasbabeni.ro. 

 
   

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


