
 
J U D E T U L   D O L J 

 
CONSILIUL LOCAL AMARASTII DE JOS 

 
           Consiliul Local Amarastii de Jos,judetul Dolj,validat prin Hotararea nr. 2 din data 
de 26.06.2012 ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare , ale H.G. nr. 548 din 
1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor , ale Legii nr. 7/1996, a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu modificările şi completările ulterioare ,  
ale art. 36 alin. (5), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;    

Avand in vedere Referatul nr. 3459 / 19.06.2015 / 22.05.2015 al Secretarului comunei 
Amarastii de Jos si Raportul de avizare a proiectului de hotarare  al Comisiei de 
specialitate, respectiv Comisia pentru Activitati Social – Culturale , Culte , Invatamant , 
Sanatate si familie , Munca si Protectie Sociala privind aprobarea completarii domeniului 
public al Unitatii Administrativ – Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu urmatoarele 
bunuri imobile : 3 apartamente ( 2 apartamente cu suprafata utila de 45 m.p. fiecare si 1 
apartament cu suprafata utila de 58 m.p. ) si 1 teren intravilan ( Cvartal 10  Parcela Cc 775 
in suprafata de 1118 m.p. ) situate in centrul comunei Amarastii de Jos - judetul Dolj si 
publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei – partea I ; 

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,  
 
                                                             H O T A R A S T E  : 
 

Art.1.Se aproba completarea domeniului public al Unitatii Administrativ – 
Teritoriale Comuna Amarastii de Jos cu urmatoarele bunuri imobile : 3 apartamente ( 2 
apartamente cu suprafata utila de 45 m.p. fiecare si 1 apartament cu suprafata utila de 58 
m.p. ) si 1 teren intravilan ( Cvartal 10 Parcela Cc 775 in suprafata de 1118 m.p. ) situate in 
centrul comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj si publicarea lor in Monitorul Oficial al 
Romaniei – partea I ; 

Art.2. Primarul comunei Amarastii de Jos – d-l Dinu Ion si Compartimentele de 
specialitate din cadrul Primariei comunei Amarastii de Jos  vor duce  la indeplinire 
prezenta hotarare . 
 
            Data astazi , 

Nr. 23                  23 IUNIE 2015   
       Contrasemneaza , 

PRESEDINTE ,        Secretar, 
  COTEANU LUCEL             STANCU MARIANA  
        
 
 


