
R O M Â N I A 
JUDEŢUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJEȘTI 
      H O T A R A R E 

 
Privind: modificarea  “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Comunei Blejeşti”, însuşit prin HCL Blejeşti nr.13 din 24.04.2001 

            

 Consiliul Local al Comunei  Blejeşti, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa 

extraordinară din data de  27 august 2021, avand in vedere: 

 - referatul de aprobarea al primarului comunei Blejeşti, înregistrată la nr.           din     

.08.2021;  

 - raportul compartimentului de specialitate - agricol, înregistrat la nr.          din       

.08.2021 ; 

-procesul verbal nr.    /   .08.2021 al comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Blejeşti 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Blejeşti; 

 -prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicare 3, cu 

modificările si completările ulterioare; 

In  baza  prevederilor, art.84 alin.(5), art.286 alin.(4), art.289 din  O.U.G. nr.57/2019  

privind  Codul Administrativ, cu modificarile si  completările  ulterioare,  ale  art.858, 

art.859 alin.(2), art.863, art.868 alin.(2) şi art.874  din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale  H.G.R. nr.1031/14.12.1999  

privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  privind   înregistrarea  în  contabilitate  a  

bunurilor  care alcătuiesc domeniul  public  al  statului şi  al  unităţilor  administrativ-

teritoriale, ale   Legii  nr.273/2006 privind  finanţele  publice  locale, cu  modificările  şi  

completările  ulterioare, coroborat cu prevederile  OG nr. 43/ 1997,  privind regimul juridic al 

drumurilor, republicata   şi  ale Legii nr.199 /17.11.1997 pentru  ratificarea  Cartei  

europene   a autonomiei  locale, adoptată  la  Strasbourg la  15 octombrie 1985;  

-HCL Blejeşti nr. 13 din 24.04.2001 privind actualizarea invetarului pentru bunurile 

care alcatuiesc domeniul public al comunei Blejesti, judetul Teleorman  

-HG nr. 1358 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judetului 

Teleorman , anexa 9 –inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blejest 

 În temeiul prevederilor,  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”,  alin.(6) lit.”d” şi alin.(7) 

lit.”n”,  art.139  alin.(3) lit.”g”  şi  art.196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019  privind  

Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1- In inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Blejeşti, judetul Teleorman, însuşit prin Hotararea Consiliului Local Blejeşti nr. 
13 din 24 aprilie 2001, privind  actualizarea inventarului pentru bunurile care 
alcatuiesc domeniul public al comunei Blejesti, judet Teleorman, cu 
modificarile si completarile ulterioare si atestat prin Anexa nr. 9 la HGR nr. 
1358/ 2001  privind atestarea  domeniului public al judetului Teleorman , cu 
modificarile si completarile ulterioare , pozitia nr. 245 se modifica dupa cum 
urmeaza: 

 



 

1. La pozitia nr. 245 – Drum comunal 12 Blejesti Sericu Comanesti  se modifică coloana 

2 “Denumirea bunului” care va avea următorul cuprins: Drum comunal 12 Blejesti-

Sericu –Cosmesti , iar la coloana 3  “Elemente de identificare, va avea urmatorul 

cuprins: Suprafata 47.966 mp, Lungime 3172 ml , latime 15,1217 ml, DJ 601 Blejesti-

limita Comuna Cosmesti 

 

 

 
 

-2- 
Art.2 – Se imputerniceste primarul comunei Blejesti, să implementeze procedura legală 

privind întocmirea cărților funciare, pentru  imobilul drum comunal , care face obiectul 

prezentei hotărârii.   

 Art.3. – Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica si comunicată prin grija 

secretarului general al comunei, persoanelor si institutiilor interesate la solicitarea acestora, 

precum si Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman in vederea verificarii legalitatii. 

 

 
 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    Andrei Mirela   

 

                

 

 

 

     Contrasemnează, 

 SECRETAR 

GENERAL, 

                              Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blejesti  

Nr.47 din   27 august 2021 
__________________________________________________________________________________

_ 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11  voturi “pentru”, - voturi “împotriva”,-  voturi “abtineri, 

din totalul de 13 consilieri in functie din care11 prezenti 

 


