
ROMANIA           

JUDETUL GORJ                 

COMUNA BERLESTI  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTARAREA 

Nr.13 din 09 februarie 2023 

privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al U.A.T. Berlești, 

județul Gorj si  declararea de uz si interes public a imobilului cu nr. cadastral 36679, înscris în 

cartea funciara 36679, situat în comuna Berlești, sat Parau Viu, str. Principală, nr.16, județul Gorj 

 

 

Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere : 

- Proiectul de hotărâre nr.662/03.02.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul privat in 

domeniul public al U.A.T. Berlești, județul Gorj si  declararea de uz si interes public a imobilului cu 

nr. cadastral 36679, înscris în cartea funciara 36679, situat în comuna Berlești, sat Parau Viu, str. 

Principală, nr.16, județul Gorj;  

- Referatul de aprobare nr. 663 din 03.02.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești privind 

aprobarea bugetului local al comunei Berlești, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplina, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenești; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economico - financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;  

- Raportul de specialitate nr.664 din 03.02.2023 al Secretarului general al comunei Berlești la 

proiectul de hotărâre; 

- H.C.L. Berlești nr. 21 din 31/05/2013 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

privat al comunei Berlești;  

- Prevederile art.129 alin.(2), lit.c), art.296, alin.(2) si alin.(7) din Ordonanța de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.554, 858 si art.863 lit.e) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

cu modificările si completările ulterioare;  

- Prevederilor art.41 alin.(5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;  
 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si (3), lit.a) și ale art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 (1) Se aproba  trecerea din domeniul privat al U.A.T. Berlești în domeniul public al 

U.A.T. Berlești, a imobilului „Sediu Primărie  P+2”, cu nr. cadastral 36679, înscris în cartea funciara 

nr.36679,  situat în comuna Berlești, sat Pârâu Viu, nr.16, str. Principală, județul Gorj, având datele 

de identificare prevăzute în anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotărâri. 

(2) Se diminuează domeniul privat al U.A.T. Berlești cu valoarea de inventar a bunului și 

majorează în mod corespunzător domeniul public cu valoarea de inventar a imobilului „ Sediu 

Primărie P+2.   



Art.2  (1) Se declara imobilul „Sediu Primărie P+2” ca fiind bun de interes public urmând să 

i se atribuie o afectațiune domenială publică identificată sub aspectul uzului sau interesului public.   

(2) După declararea imobilului ca bun de interes public Comisia specială pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Berlești, va demara 

procedura pentru inventarierea și atestarea acestuia la domeniul public al comunei Berlești, conform 

prevederilor art.289 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei 

Berlești, Comisia speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

si privat al comunei Berlești și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului.  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și 

publicare pe site-ul www.primariaberlesti.ro si se comunica: 

- Instituției Prefectului – Județul Gorj;  

- Primarului comunei Berlești;  

- Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  

 

Adoptată astăzi, 09 februarie 2023 în ședința extraordinară a consiliului local cu 10 (zece) voturi 

pentru, ..0..(zero) abțineri, ..0.. (zero)  voturi împotrivă, din totalul celor 10 (zece) consilieri care au 

participat la vot și din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

 CONSILIER                            Secretar general al comunei 

Maria DUMITRAȘCU              Eugen ARGEȘANU 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariaberlesti.ro/


ROMANIA                Anexa nr.1 

JUDETUL GORJ              H.C.L. Berlești nr.13/ 09.02.2023 

COMUNA BERLESTI  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului evidențiat în domeniul privat al UAT Berlești 

 

 

  

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului 

imobil  

Caracteristicile imobilului Observații 

1 Sediu Primărie P+2 a) C-1 Sediu Primărie P+2 

- suprafață construită la sol de 210 mp. 

- suprafață desfășurată de 630 mp.  

 

b) C-2 WC   

- suprafață construită la sol de 4 mp., 

- suprafață desfășurată de 4 mp.  

 

c) terenul intravilan, neîmprejmuit, în 

suprafață de 780 mp. 

 

Proprietate privată a UAT Berlești  

 

Cartea Funciară 

nr.36679 a comunei 

Berlești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

 CONSILIER                            Secretar general al comunei 

Maria DUMITRAȘCU              Eugen ARGEȘANU 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


