
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 33 

 

Cu privire la: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.21 din 09.10.1999 ce a 

stat la baza emiterii H.G. nr.1362/2001 – Anexa nr.38, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.05.2017, la 

care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Cherascu Ion; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Ioneşti, însoțit de  

expunerea de motive inregistrata sub nr. 2668 din 15.05.2017 precum si referatul comisiei de 

inventariere nr. 2667 din 15.05.2017 prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.21 din 09.10.1999 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

completării inventarului cu bunurile identificate ca aparținând domeniului public al comunei; 

Luând in considerare faptul că pentru imobilul respectiv nu au fost formulate cereri de 

restituire in temeiul legilor fondului funciar, al legii 10/2001 cu modificările si completările 

ulterioare sau al legii 165/2013 şi că nu fac obiectul vreunui litigiu, nefiind grevat de sarcini; 

Văzând raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 2689 din 16.05.2017, 
raportul Comisiei pentru administrație publica locala, juridica, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a respectării drepturilor cetățenilor, nr. 2691 din 16.05.2017 precum și raportul de 

avizare al secretarului comunei; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională 

cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu toate completările şi modificările ulterioare şi ale art.36 

alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

În temeiul legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu un 

număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 09.10.1999 privind inventarierea bunurilor 

care aparţin domeniului public al Comunei Ioneşti, cu toate modificările şi completările 

ulterioare, ce a stat la baza emiterii H.G. nr.1362/2001 – Anexa nr.38, se modifică după cum 

urmează: 

 se completează cu poziţiile nr.213 - 215 conform Anexei nr.1, ce constituie parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 

  Art.2. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului Judeţean Vâlcea în vederea promovării 

proiectului de Hotărâre de Guvern de modificare a Anexei nr.38 la Hotărârea Guvernului 

nr.1362/2001. 

 

  Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarul comunei Ioneşti, instituţiilor 

şi persoanelor interesate, astfel: 

- Primarului comunei Ioneşti; 

- compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 

- Prin afişaj. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ                          CONTRASEMNEAZĂ 

Cherăscu Ion      SECRETAR 

                 Dobra Emil Florin 

Ionești 16.05.2017 

 



 

ANEXA NR.1 

la Hotărârea Consiliului local nr. 33 din 16.05.2017  

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Ioneşti 

 

           Secţiunea I – Bunuri Imobile 

 

            

Nr. 

crt. 

Cod 

clasificare 

Denumire   

bun 
Elemente de identificare 

Anul 

PIF 

Valoare 

inventar 

-lei- 

Situaţia 

Juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau alte 

acte doveditoare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

213 1.3.7.1 
Strada  

La Troiță 

Stradă principală 

Adresa: Ioneşti,  

Vecini: N – Bălaceanu Ștefan 

             S – Bălaceanu Ștefan 

             E – DN 64,  

             V – Drum Acces.  

Tehnice: Lungime =260 ml, 

lățime 4 m, intravilan, pământ. 

2017 15 000 

Domeniu Public, 

conform Legii 

213/1998  cu 

modificările 

ulterioare. 

214 1.3.7.1 
Strada 

Fișcălia 3 

Stradă principală 

Adresa: Ioneşti 

Vecini: N – Mihalache Gheorghe 

             S – Mihalache Ion 

             E – Zonă CFR și DE 20,  

             V – DN 64.  

Tehnice: Lungime =65 ml,  

intravilan, lățime 5 ml, pământ 

 

2017 10 000 

Domeniu Public, 

conform Legii 

213/1998  cu 

modificările 

ulterioare. 

215 1.3.7.1 
Strada 

Ionești 2 

Stradă principală 

Adresa: Ioneşti 

Vecini: N – Mateescu Maria 

             S – Ștefănescu Elisaveta 

             E – DC 106,  

             V – Ciobotea Dumitru.  

Tehnice: Lungime =35 ml,  

intravilan, lățime 3 ml, pământ 

 

2017 5 000 

Domeniu Public, 

conform Legii 

213/1998  cu 

modificările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

         Cherăscu Ion                                              SECRETAR 

             Dobra Emil Florin 

 

 

 

 

Ionești 16.05.2017 

 


