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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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„Elemente de identificare”, în loc de „Str. Arhitect Constantin
Lecca nr. 28” se va trece „Str. Constantin Lecca nr. 32”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „642.000” se va
trece „1.811,08”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de
„În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 4 Corp 1” se
va trece „Centrul de plasament nr. 4, Clădire internat 1”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „15.785.208” se
va trece „98.934,74”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în
loc de „În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Str. Popa Șapcă nr. 4” se va trece „Str. Popa Șapcă
nr. 8 (fost nr. 4)”, iar la rubrica „Situația juridică”, în loc de „În
administrarea Consiliului Județean, prin Hotărârea C.J. nr.
56/1999” se va trece „În administrarea Muzeului Olteniei, prin
Hotărârea C.J. nr. 116/2005”;
— poziția nr. 19, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 4 Corp 2” se
va trece „Centrul de plasament nr. 4, Clădire internat 2”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „852.199” se va
trece „50.907,79”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc
de „În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 20, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 1” se
va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 — Pavilion sanitar”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „9.190.211” se va
trece „648.892,51”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia
Craiova — Clinica de Pediatrie Craiova”, prin Hotărârea
C.J. nr. 124/2004;
— poziția nr. 21, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 2” se
va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 — Centrala termica”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„318.343,45”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de „În
administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 22, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 3 seră”
se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 — Seră flori”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„193,51”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de „În
administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 18 septembrie
2002, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin
județului Dolj”:
a) se abrogă pozițiile nr. 1—4, 7, 12, 26, 30, 33, 55—57, 59—
62, 79, 85, 94, 96, 100, 103, 105, 106—108, 150;
b) se modifică:
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Aleea Ghețișoarei nr. 5”, la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „2,236,070” se va trece „516.258,48”, iar
la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de „În administrarea
Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999” se va
trece „În administrarea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 8, rubrica „Situația juridică actuală, în sensul că
se va trece „În administrarea Consiliului Județean Dolj”;
— poziția nr. 9, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 3 Corp 1” se
va trece „Centrul de plasament nr. 3 Clădire A”, la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „Str. Arhitect Constantin
Lecca nr. 28” se va trece „Str. Constantin Lecca nr. 32”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „235.010.127” se
va trece „662.963,57”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în
loc de „În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Județene de
Pază și Servicii Dolj, prin Hotărârea nr. 46/2007”;
— poziția nr. 10, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Centrul Militar Dolj Corp F” se va trece „Centrul Militar
Zonal (fost Centru Militar Dolj Corp F)”, rubrica „Elemente de
identificare” va avea următorul conținut: „Str. Jiețului nr. 19 (fost
nr. 15—17). Parter+etaj, cadre beton armat cu zidărie din BCA
și cărămidă, acoperiș terasă, Sc = 332,67, Sd = 665,34”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„470.800 lei”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece
„În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea C.J.
nr. 56/1999”;
— poziția nr. 14, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 3 Corp 2” se
va trece „Centrul de Plasament nr. 3, Clădire B, Monument
istoric”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „Str.
Arhitect Constantin Lecca nr. 28” se va trece „Str. Constantin
Lecca nr. 32”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„1.000.000” se va trece „189.516,00”, iar la rubrica „Situația
juridică actuală”, în loc de „În administrarea Consiliului Județean
Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999” se va trece „În administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj”;
— poziția nr. 15, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 3 Corp 3” se
va trece „Centrul de plasament nr. 3, Clădire C”, la rubrica
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actuală” se va trece „În administrarea Bibliotecii Județene
Alexandru și Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004”;
— poziția nr. 38, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „9.939.793” se va trece „994,00”, iar la
rubrica „Situația juridică”, în loc de „În administrarea Muzeului
Olteniei” se va trece „În administrarea Muzeului Olteniei, prin
Hotărârea C.J. nr. 116/2005”;
— poziția nr. 40, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „96.280.000” se va trece „27.996.395,40”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova,
prin Hotărârea C.J. nr. 140/2004” ;
— poziția nr. 41, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „747.430” se va trece „237.401,56”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „520.000” se va trece „67.749,76”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „400.000” se va trece „51.482,40”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 46, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „9.495.000” se va trece „220.897,38”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 47, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 20 mp” se va trece „S = 21 mp”, la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „260.000” se va trece „17.177,08”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 49, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „313.600” se va trece „66.211,62”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 50, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „72.459” se va trece „4.705,39”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea Spitalului
Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea C.J.
nr. 140/2004”;
— poziția nr. 51, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „2.600.000” se va trece „402.204,40”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 52, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „383.239” se va trece „33.674,32”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 140/2004”;
— poziția nr. 53, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „45.691,19”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea Spitalului
Clinic Județean de Urgență Craiova, prin Hotărârea C.J.
nr. 140/2004”;
— poziția nr. 81, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 3.566,90 mp” se va trece „S = 3.441,00 mp”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de „În
administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
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sensul că în loc de „2.122.905.000” se va trece „212.291 lei”, iar
la rubrica „Situația juridică”, în loc de „În administrarea Muzeului
Olteniei” se va trece „În administrarea Muzeului Olteniei, prin
Hotărârea C.J. nr. 116/2005”;
— poziția nr. 24, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 4” se
va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 — Centrul maternal II”,
la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„57.089,99”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece
„În administrarea Colegiului Medicilor, prin Hotărârea C.J.
nr. 99/2004;
— poziția nr. 25, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 5
Pavilion administrativ” se va trece „Centrul de plasament nr. 5,
6 — Centrul maternal I”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”,
în loc de „0” se va trece „42.110,46”, iar la rubrica „Situația
juridică actuală”, în loc de „În administrarea Consiliului Județean
Dolj, prin Hotărârea nr. 56/1999” se va trece „În administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj”;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 6” se
va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 – Stație oxigen”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„6.522,54”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de „În
administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea nr.
56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 28, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Direcția Copilului Centrul de plasament nr. 5 Corp 7
Garaj” se va trece „Centrul de plasament nr. 5, 6 —
Garaj+Magazie”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „0” se va trece „303.399,84”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală”, în loc de „În administrarea Consiliului Județean Dolj,
prin Hotărârea nr. 56/1999” se va trece „În administrarea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dolj”;
— poziția nr. 34 , rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „Biblioteca Theodor Aman” se va trece „Biblioteca
Județeană Alexandru și Aristia Aman”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Str. Nicolae Plopșor” se va trece
„Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9”, la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „72.679.175” se va trece „536.575,92”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, prin Hotărârea
C.J. nr. 96/2004” ;
— poziția nr. 35, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Biblioteca Theodor Aman” se va trece „Biblioteca
Județeană Alexandru și Aristia Aman”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Str. Nicolae Plopșor” se va trece
„Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea Bibliotecii Județene
Alexandru și Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Biblioteca Theodor Aman” se va trece „Biblioteca
Județeană Alexandru și Aristia Aman”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Str. Nicolae Plopșor” se va trece „Str.
Mihail Kogălniceanu nr. 9”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea Bibliotecii Județene
Alexandru și Aristia Aman, prin Hotărârea C.J. nr. 96/2004”;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Biblioteca Theodor Aman” se va trece „Biblioteca
Județeană Alexandru și Aristia Aman”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Str. Nicolae Plopșor” se va trece
„Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9”, iar la rubrica „Situația juridică
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— poziția nr. 111, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „40.361.389.000” se va trece
„17.657.420,65”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 112, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Râpa Roșie-Verbița” se va trece „DJ 552B Râpa
Roșie-Verbița”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „9.647.342.000” se va trece „3.931.665,00”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea S.C.
L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 113, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „32.501.064.000” se va trece
„10.711.460,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 114, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „22.794.492.000” se va trece „6.541.435,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 115, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „47.732.552.000” se va trece
„14.162.095,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 116, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „17.216.017.000” se va trece „4.693.483,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 117, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „43.058.132.000” se va trece
„22.811.240,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 118, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „37.559.261.000” se va trece
„12.249.483,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 119, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „8.662.400.000” se va trece „10.306.435,94”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 120, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „15.950.332.000” se va trece „5.796.892,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 121, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „6.518.094.000” se va trece „2.005.200,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 122, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „51.682.096.000” se va trece
„29.430.880,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 123, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „29.303.966.000” se va trece
„11.715.550,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
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nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 82, rubrica „Situația juridică actuală”, în sensul
că în loc de „În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin
Hotărârea nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 83, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 8.215,00 mp” se va trece „S = 7.132,00 mp”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală”, în loc de „În
administrarea Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea
nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 84, în sensul că la rubrica “Elemente de
identificare”, în loc de „suprafața de 2.259 mp” se va trece
„suprafața de 1.256 mp”;
— poziția nr. 86, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Casa Jianu + Colegiul Medicilor” se va trece doar „Casa
Jianu”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, se reduce și
suprafața de teren cu „1.483 mp”;
— poziția nr. 89, rubrica „Situația juridică actuală”, în sensul
că în loc de „În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin
Hotărârea nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 90, rubrica „Situația juridică actuală”, în sensul
că în loc de „În administrarea Consiliului Județean Dolj, prin
Hotărârea nr. 56/1999” se va trece „În administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj”;
— poziția nr. 91, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Biblioteca Theodor Aman” se va trece „Biblioteca
Județeană Alexandru și Aristia Aman”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Str. Nicolaescu Plopșor nr. 1” se va trece
„Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)” se va trece „7.623,60”;
— poziția nr. 97, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „23.033.000” se va trece „2.303,00”, iar la rubrica „Situația
juridică”, în loc de „În administrarea Consiliului Județean, prin
Hotărârea C.J. nr. 56/1999” se va trece „În administrarea
Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005”;
— poziția nr. 98, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „76.277.000” se va trece „7.628,00”, iar la rubrica „Situația
juridică”, în loc de „În administrarea Consiliului Județean, prin
Hotărârea C.J. nr. 56/1999” se va trece „În administrarea
Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005”;
— poziția nr. 101, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „35.524.000” se va trece „3.552,00”, iar la rubrica „Situația
juridică”, în loc de „În administrarea Consiliului Județean, prin
Hotărârea C.J. nr. 56/1999” se va trece „În administrarea
Muzeului Olteniei, prin Hotărârea C.J. nr. 116/2005”;
— poziția nr. 102, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „S = 67.000 mp” se va trece „S = 74.604 mp”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„2.780.500.000” se va trece „4.140.633,00”;
— poziția nr. 104, rubrica „Elemente de idetificare”, în sensul
că în loc de „S = 4.048 mp” se va trece „S = 2.645 mp”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „167.992.000” se
va trece „10.976,75”;
— poziția nr. 109, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „31.849.803.000” se va trece
„11.657.558,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 110, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „68.885.586.000” se va trece
„39.246.175,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
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— poziția nr. 136, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Boureni—Siliștea Crucii” se va trece „DJ 7
Boureni—Siliștea Crucii”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „0” se va trece „882.446,00”;
— poziția nr. 137, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Bratovoiești—Puturi” se va trece „DJ 29
Bratovoiești—Puțuri”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „548.475,00”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin
Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 138, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Vârtop—Giubega” se va trece „DJ 62 Vârtop—
Giubega”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0”
se va trece „1.464.462,00”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin
Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 139, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DN65—Călinești—Limita jud. Olt” se va trece „DJ 82A
DN Călimanești—Limita jud. Olt”, la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece „2.126.581,00”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 140, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Cârcea—DN65” se va trece „DJ 88 Cârcea—
DN65”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va
trece „839.315,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 141, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Bucovăț—Sărbătoarea” se va trece „DJ 97A
Bucovăț—Leamna—Sărbătoarea”, la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece „5.589.957,00”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 142, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Scaești—Raznic” se va trece „DJ 106 Scaești—
Raznic”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se
va trece „245.184,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se
va trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea
C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 143, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Braloștița—Bâlta” se va trece „DJ 115 Braloștița—
Limita jud. Mehedinți”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „2.328.012,00”, iar la rubrica „Situația
juridică actuală” se va trece „În administrarea S.C. L.D.P. —
S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 144, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.109.522” se va trece „608.358,90”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Școlii Speciale Sf. Mina, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 145, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.872.840” se va trece „677.705,88”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Școlii Speciale Sf. Mina, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 146, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „3.166.550” se va trece „1.830.971,88”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Școlii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 147, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „4.203.847” se va trece „725.607,94”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Școlii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 148, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „366.553,19”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea Școlii
Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
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— poziția nr. 124, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „47.815.747.000” se va trece
„30.114.826,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 125, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „43.993.744.000” se va trece
„19.019.165,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 126, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „28.165.946.000” se va trece „5.823.185,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 127, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „22.789.989.000” se va trece
„14.313.585,30”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 128, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „74.272.409.000” se va trece
„34.543.957,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 129, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „6.739.824.000” se va trece „8.855.130,78”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 130, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „2.545.406.000” se va trece „1.427.327,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 131, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Băilești-Izvoare” se va trece „DJ 1 Băilești-Izvoare”,
la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„2.775.920,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 132, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Cioroiu Nou—Siliștea Crucii” se va trece „DJ 2
Cioroiași-Siliștea Crucii”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”,
în loc de „0” se va trece „562.650,00”, iar la rubrica „Situația
juridică actuală” se va trece „În administrarea S.C. L.D.P. —
S.A., prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 133, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Goicea—Măceșu de Jos” se va trece „DJ 3
Goicea—Măceșu de Sus-Măceșu de Jos”, la rubrica „Valoarea
de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece „1.476.472,00”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
S.C. L.D.P. S.A. prin Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
— poziția nr. 134, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Limia jud. Olt — Ghercești—Craiova” se va trece
„DJ 4 Limita jud. Olt — Ungureni—Craiova—DN 65C”, la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„5.480.208,00”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin Hotărârea C.J.
nr. 42/2005”;
— poziția nr. 135, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DJ Radovan—Cerat” se va trece „DJ 5 Radovan—
Lipov—Cerăt”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„0” se va trece „5.775.478,26”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea S.C. L.D.P. — S.A., prin
Hotărârea C.J. nr. 42/2005”;
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— poziția nr. 164, la rubrica „Situația juridică actuală” se va
trece „În administrarea Consiliului Local Segarcea, prin
Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;
— poziția nr. 165, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „3.250” se va trece „86,06”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;
— poziția nr. 166, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „162.000” se va trece „32.898,43”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 102/2004”;
— poziția nr. 167, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.219.900” se va trece „238.885,70”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
4 Sud-Vest Oltenia — 965,25 mp, D.G.A.S.P.C. Dolj — 544,35 mp,
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Dolj — 627,95 mp,
prin Hotărârea C.J. nr. 124/2006”;
— poziția nr. 168, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „6.582.026” se va trece „3.995.647,84”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Clubului Sportiv Școlar Universitatea Craiova, prin Hotărârea
C.J. nr. 63/2005”;
— poziția nr. 169, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „5.606.600.000” se va trece „561.396,80”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea Școlii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J.
nr. 48 bis/2002”;
— poziția nr. 170, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „4.884.750.000” se va trece „489.256,56”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea Școlii Speciale Regina Maria, prin Hotărârea C.J.
nr. 48 bis/2002”;
— poziția nr. 171, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „3.000.000.000” se va trece „300.480,00”,
iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea Școlii Speciale Sf. Mina, prin Hotărârea C.J. nr. 48
bis/2002”;
— poziția nr. 172, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „2.240.000.000” se va trece „224.358,40”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea Centrului
Școlar pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002”;
— poziția nr. 173, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Str. Brândușa nr. 18” se va trece „Str. Brândușa nr. 20”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „1.460.000.000”
se va trece „146.233,60”, iar la rubrica „Situația juridică actuală”
se va trece „În administrarea Centrului Școlar pentru Surzi, prin
Hotărârea C.J. nr. 48 bis/2002”;
— poziția nr. 174, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „455.000.000” se va trece „45.572,80”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007”;
c) se completează cu pozițiile nr. 175—374 conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.
2. Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin
municipiului Craiova” se modifică și se înlocuiește cu
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
3. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparțin
municipiului Băilești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 31, 120—121, 142—148, 150,
178—186 și 202;
b) se modifică poziția nr. 87, rubrica “Elemente de
identificare”, în loc de „3.750 mp” se va trece „2.202 mp, str.
Amza Pelea”;
c) se completează cu pozițiile nr. 209—239, conform anexei
nr. 3 la prezenta hotărâre.
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— poziția nr. 149, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „4.500.000” se va trece „6.072,00”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Școlii Speciale Sf. Vasile, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 151, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Str. Brândușa nr. 18” se va trece „Strada
Brândușa nr. 20”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „18.700” se va trece „3.661,91”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea Centrului Școlar pentru
Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 152, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
se va aduăga „Spălătorie + Atelier”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Str. Brândușa nr. 18” se va trece „Strada
Brândușa nr. 20”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „347.160” se va trece „135.791,36”, iar la rubrica „Situația
juridică actuală” se va trece „În administrarea Centrului Școlar
pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 153, rubrica „Denumirea bunului” în sensul că
în loc de „Clădire-ateliere” se va trece „Clădire-atelier+Atelier
școală”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Str. Brândușa nr. 18” se va trece „Str. Brândușa nr. 20”, la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „2.755.300” se va
trece „139.180,90+850.704,39”, iar la rubrica „Situația juridică
actuală” se va trece „În administrarea Centrului Școlar pentru
Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 154, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Str. Brândușa nr. 18” se va trece
„Str. Brândușa nr. 20”, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „5.220” se va trece „2.061,43”, iar la rubrica „Situația
juridică actuală” se va trece „În administrarea Centrului Școlar
pentru Surzi, prin Hotărârea C.J. nr. 42/2002”;
— poziția nr. 155, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „4.289.423” se va trece „1.679.727,09”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Filiași, prin Hotărârea C.J. nr. 144/2002”;
— poziția nr. 156, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „14.446” se va trece „5.297,13”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007”;
— poziția nr. 157, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „7.000” se va trece „2.553,02”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007”;
— poziția nr. 158, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „40.000” se va trece „14.474,40”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea C.J. nr. 44/2007”;
— poziția nr. 159, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „2.500.000” se va trece „762.231,50”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;
— poziția nr. 160, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „42.374” se va trece „710,64”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;
— poziția nr. 161, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „450.000” se va trece „137.201,67”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;
— poziția nr. 162, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „3.809.000” se va trece „11.744,42”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;
— poziția nr. 163, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „2.820” se va trece „74,67”, iar la rubrica
„Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local Segarcea, prin Hotărârea C.J. nr. 133/2004”;

ra
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— poziția nr. 435, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 6.998 mp” se va trece „Teren 6.331 mp cu
o valoare de 24.273”;
— poziția nr. 439, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 264 mp” se va trece „Teren 2.416 mp cu o valoare de
9.263”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se va trece
„Valoarea clădirii 39.515,40”;
— poziția nr. 441, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 600 mp” se va trece „Teren 764 mp cu o valoare de
2.929”;
— poziția nr. 442, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 150 mp” se va trece „Teren 773 mp cu o valoare de
2.964”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se va trece
„Valoarea clădirii de 11.215,20”;
— poziția nr. 444, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se va
trece „Valoarea clădirii 7.916,06”;
— poziția nr. 446, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 147.361 mp” se va trece „Teren 24.334 mp
cu o valoare de 93.927”, iar valoarea clădirii este de
8.702.883,49;
— poziția nr. 447, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Policlinica Calafat” se va trece „Dispensar medici familie”, iar
la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „S = 630 mp” se
va trece doar „Teren 640 mp cu o valoare de 2.454”;
— poziția nr. 448, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se va
trece „Valoarea clădirii 25.537,28”;
— poziția nr. 451, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 4.080 mp” se va trece „Teren 1.541 mp cu
o valoare de 5.908”;
— poziția nr. 452, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 29.024 mp” se va trece „Teren 29.537 mp cu
o valoare de 113.245”, iar valoarea clădirii-anexă este de
17.801,49;
— poziția nr. 466, la rubrica „Denumirea bunului, se va trece
„a) Calafat, b) Basarabi, c) Golenți și d) Ciupercenii Vechi”, la
rubrica „Elemente de identificare” se va trece la lit. a) „70.000
mp”, la lit. b) „10.000 mp”, la lit. c) „8.100 mp” și la lit. d) „30.000
mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„642.000.000” se va trece la lit. a) „159.390”, la lit. b) „12.870”,
la lit. c) „10.425” și la lit. d) „38.610 lei”;
— poziția nr. 467, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 0,91 ha” se va trece „Teren 7.218 mp cu o valoare de
27.674”, iar valoarea construcțiilor este de 418.688,13;
— poziția nr. 468, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață totală 5.000 mp” se va trece „Teren 1.695 mp cu
o valoare de 6.499”, iar valoarea platformei este de 187.576,20;
— poziția nr. 469, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață 2.500 mp” se va trece „Teren 644 mp cu o valoare
de 2.469”;
— poziția nr. 471, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață 400 mp” se va trece „Teren 40 mp cu o valoare de
153”, iar valoarea construcției este de 5.000,00;
c) se completează cu pozițiile nr. 485—643, conform anexei
nr. 4 la prezenta hotărâre.
5. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin
orașului Filiași”:
a) se abrogă pozițiile nr. 15, 98, 109—151, 154—155, 157—
158, 166, 193—195, 209, 212, 215—229, 231, 237, 239, 241,
243—252, 266, 354—424, 455, 472, 477, 501—502, 550, 581,
597—598, 601—603, 606—610, 614, 628—632, 671—675,
695—696, 706, 712—718;
b) se modifică:
— poziția nr. 2, rubrica “Elemente de identificare” la lit. a), în
loc de „l = 7 m” se va trece „l = 7,5 m”, la lit. b), în loc de „L = 600 m”
se va trece „L = 1.300 m”, iar la lit. c), în loc de „l = 4 m” se va
trece „l = 1,2 m”;
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4. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin
municipiului Calafat”:
a) se abrogă pozițiile nr.: 117—341, 399, 448—450, 455—464;
b) se modifică:
— poziția nr. 35, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 15.910 mp” se va trece „S = 21.400 mp”;
— poziția nr. 46, rubrica „Elemente de identificare” se va
completa cu „S = 5.320 mp”;
— poziția nr. 368, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece 507,00;
— poziția nr. 373, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece 8.205,90;
— poziția nr. 374, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece 18.879,97;
— poziția nr. 375, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „11.883,02”;
— poziția nr. 377, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „17.783,93”;
— poziția nr. 378, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „2.948,00”;
— poziția nr. 379, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „11.487,38”;
— poziția nr. 380, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „12.576,30”;
— poziția nr. 381, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „10.734,11”;
— poziția nr. 382, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „14.563,73”;
— poziția nr. 383, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „16.315,46”;
— poziția nr. 384, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „607,00”;
— poziția nr. 385, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „2.047,46”;
— poziția nr. 386, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „32.297,63”;
— poziția nr. 387, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „24.444,63”;
— poziția nr. 389, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „30.125,27”;
— poziția nr. 390, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „0” se va trece „39.704,10”;
— poziția nr. 416, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Șosea centură—4 buc” se va trece „Șosea
centură—2 buc.”;
— poziția nr. 425, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 2.400 mp” se va trece „Teren 2.584 mp cu
o valoare de 9.907”, iar valoarea clădirii este de 533.719,40;
— poziția nr. 426, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „181.832.305” se va trece „11.240.596,23”;
— poziția nr. 427, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „96.176.700” se va trece „507.771,63”;
— poziția nr. 428, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „17.153.600” se va trece „326.242,78”;
— poziția nr. 429, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „4.588.300” se va trece „301.862,70”;
— poziția nr. 430, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 200 mp” se va trece „Teren 629 mp” cu o
valoare de 2.412, iar valoarea clădirii este de 30.467,96;
— poziția nr. 432, la rubrica „Elemente de identificare, în loc
de „Suprafață teren 5.116 mp” se va trece „Teren 18.477 mp” cu
o valoare de 70.841”;
— poziția nr. 433, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 88.556 mp” se va trece „Teren 143.018 mp
cu o valoare de 548.331”;
— poziția nr. 434, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „Suprafață teren 2.400 mp” se va trece „Teren 4.043 mp cu
o valoare de 15.501”;
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carosabil pământ L = 100 m, l = 8 m”, iar la lit. b) se va trece
„L = 210 m, l = 3 m”;
— poziția nr. 44, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 45, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de „a)
Str. Mihai Eminescu, piatră cubică+balast și b) Trotuar pavele”
se
va
trece
„a)
Str.
Mihai
Eminescu,
piatră
cubică+balast+pământ, b) Trotuar pavele și c) Zona protecție
pământ”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a), în loc
de „L = 875 m, l = 7 m” se va trece „carosabil piatră cubică L =
650 m, l = 8 m, carosabil balast L = 225 m l = 8 m, carosabil
pământ L = 292, l = 1,5 m”, iar la lit. c) se va trece „L = 700 m,
l = 3 m”;
— poziția nr. 46, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de „a)
Str. Siretului, piatră cubică și b) Trotuar pavele” se va trece „a)
Str. Siretului, piatră cubică, b) Trotuar pavele și c) Zonă protecție
pământ”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a), în loc
de „L = 450 m, l = 7 m” se va trece „L = 460 m, l = 8 m”, iar la
lit. c) se va trece „L = 550 m, l = 1,5 m”;
— poziția nr. 47, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 650 m, l = 7 m” se va trece „carosabil piatră cubică
L = 475 m, l = 8 m, carosabil bolovani râu L = 175 m, l = 5,5 m”,
iar la lit. c), în loc de „L = 175 , l = 3 m” se va trece „L = 350 m,
l = 1,5 m”;
— poziția nr. 48, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 49, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”, iar la lit. c), în loc de „L =
115 m, l = 3 m” se va trece „L = 230 m, l = 1,5 m”;
— poziția nr. 50, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 51, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 400 m, l = 7 m” se va trece „L = 400 m, l = 10 m”,
la lit. b), în loc de „L = 600 m, l = 1,5 m” se va trece „trotuar
pavele L = 400, l = 1,8, trotuar pavele L = 150 m, l = 1,5 m”, iar
la lit. c), în loc de „L = 200 m” se va trece „L = 250 m”;
— poziția nr. 52, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 53, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 54, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 7,5 m”;
— poziția nr. 56, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 57, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. c),
în loc de „L = 575 m” se va trece „L = 725 m”;
— poziția nr. 58, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 8 m” se va trece „l = 10 m”;
— poziția nr. 59, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 1.300 m, l = 6 m” se va trece „carosabil piatră
cubică L = 1.600 m, l = 5 m, carosabil pământ L = 395 m, l = 5 m”,
iar la lit. c), în loc de „L = 2.600 m” se va trece „L = 3.200 m”;
— poziția nr. 64, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Trotuar dale mozaicate pavele, beton pavele, tip Elpreco” se va
trece „a) Trotuar bd. Racoțeanu asfalt si b) Trotuar bd.
Racoțeanu pavele”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „bd. Racoțeanu L = 6.375 m, l = 5 m” se va trece, la lit. a) „L =
1.392 m, l = 3,7 m”, iar la lit. b) „L = 6.374 m, l = 5 m”;
— poziția nr. 75, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 4 m, l = 6 m” se va trece „L = 15 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 76, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 4 m, l = 4 m” se va trece „L = 10 m, l = 6 m”;
— poziția nr. 77, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „D = 0,5 m, l = 4 m” se va trece „L = 1 m, l = 4 m”;
— poziția nr. 78, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „D = 0,5 m, l = 5 m” se va trece „L = 1m, l = 5 m”;
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— poziția nr. 5, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de „a)
Str. Brazda lui Novac, piatră cubică și b) Zonă protecție” se va
trece „a) Str. Dimitrie Filișanu, piatră cubică, b) Carosabil pământ
și c) Zonă protecție pământ”, iar la rubrica „Elemente de
identificare”, lit. b) va fi lit. c), iar la lit. b) se va trece „L = 875 m,
l = 6,0 m”;
— poziția nr. 7, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. b),
în loc de „L = 350 m” se va trece „L = 351 m”;
— poziția nr. 8, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Alee 24 Ianuarie B, Balast” se va trece „Aleea 24 Ianuarie 1”;
— poziția nr. 9, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Alee 24 Ianuarie A, Balast” se va trece „Aleea 24 Ianuarie 2”;
— poziția nr. 11, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. b)
în loc de „L = 800 m” se va trece „L = 400”, iar în loc de „l = 1 m”
se va trece „l = 3,0 m”;
— poziția nr. 13, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. b),
în loc de „L = 840 m” se va trece „L = 420”, iar în loc de „l = 1 m”
se va trece „l = 3,0 m”;
— poziția nr. 14, la rubrica „Denumirea bunului”, se adaugă
lit. „c) Zonă protecție”, iar la rubrica „Elemente de identificare”,
la lit. a), în loc de „L = 90 m, l = 7 m” se va trece „carosabil piatră
cubică L = 650 m, l = 10,0 m, carosabil pământ L = 410 m, l =
8,0 m”, la lit. b), în loc de „L = 1.840 m, l = 1,5 m” se va trece
„L = 650 m, l = 3 m”, iar la lit. c) se va completa cu „L = 1.950 m,
l = 1 m”;
— poziția nr. 16, la rubrica „Denumirea bunului” se va elimina
lit. b), iar la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a), în loc de
„l = 4 m” se va trece „l = 7 m”, iar lit. b) se va elimina;
— poziția nr. 17, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 700 m, l = 5 m” se va trece „carosabil beton L = 100 m,
l = 5 m, carosabil balast L = 250 m, l = 5 m”, iar la lit. b), în loc
de „L = 1.400 m, l = 1 m” se va trece „L = 700 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 19, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 10 m”, la lit. b), în loc de „L =
1.300 m, l = 1,5 m” se va trece „L = 1.120 m, l = 1,3 m”;
— poziția nr. 21, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. b),
în loc de „L = 250 m” se va trece „L = 350 m”;
— poziția nr. 25, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 650 m, l = 7 m” se va trece „carosabil piatră cubică
L = 450 m, l = 7 m, carosabil pământ L = 825 m, l = 7”, la lit. b),
în loc de „L = 850 m” se va trece „L = 400 m”, iar la lit. c), în loc
de „L = 225 m” se va trece „L = 450 m”;
— poziția nr. 29, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 6 m”;
— poziția nr. 34, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 450 m” se va trece „L = 525 m”, iar la lit. b), în loc
de „L = 900 m” se va trece „L = 1.050 m”;
— poziția nr. 35, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „l = 4 m” se va trece „l = 7 m”;
— poziția nr. 36, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 5 m” se va trece „l = 7 m”;
— poziția nr. 37, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „L = 400 m” se va trece „L = 325 m”, iar la lit. b), în loc
de „L = 800 m, l = 1,5 m” se va trece „L = 650 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 38, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 40, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de „a)
Str. 13 Septembrie, piatră cubică și b) Trotuar pavele” se va
trece „a) Str. 13 Septembrie, piatră cubică, b) Trotuar pavele” și
„c) Zonă protecție pământ”, iar la rubrica „Elemente de
identificare”, la lit. a), în loc de „l = 7 m” se va trece „l = 8 m”, la
lit. b), în loc de „L = 1.150 m, l = 1,5 m” se va trece „L = 900 m
l = 1,5”, iar la lit. c) se va trece „L = 350 m, l = 1,5 m”;
— poziția nr. 41, la rubrica „Denumirea bunului”, se adaugă
„lit. b) Zonă protecție”, la rubrica „Elemente de identificare”, la
lit. a), în loc de „L = 105 m, l = 5 m” se va trece „carosabil piatră
cubică L = 30 m, l = 8 m, carosabil balast L = 80 m, l = 8 m,
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— poziția nr. 204, la rubrica „Denumirea bunului”, se elimină
lit. b), la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a), în loc de
„S = 8.000 mp” se va trece „9.281,25”, iar lit. b) se elimină;
— poziția nr. 205, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 5.000 mp” se va trece „3.507,00”;
— poziția nr. 211, la rubrica „Denumirea bunului”, se elimină
lit. c), la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „S = 17.343 mp”
se va trece „4.850,00”, iar lit. c) se elimină;
— poziția nr. 214, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 5.379 mp” se va trece „4.673,00”;
— poziția nr. 240, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. b),
în loc de „S = 794 mp” se va trece „1.786”;
— poziția nr. 242, la rubrica „Elemente de identificare” se
elimină „locurile de amplasare containere gunoi aflate pe străzi”
și rămân cele amplasate la asociațiiile nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6, iar la
Asociația de locatari nr. 1, în loc de „N-Centrala termică” se va
trece la „S-PT1”, la Asociația nr. 2, în loc de „S-Policlinica” se
va trece la „N-Policlinica”, la Asociația nr. 3, în loc de „V-Centrala
termică” se va trece la „V-bloc F4”, în loc de „N-Remiza PSI” se
va trece la „N-Bloc G5 si G6”, în loc de „E-Bloc G7” se va trece
la „E-PT3”, la Asociația nr. 4, în loc de „N-Bloc I3” se va trece la
„S-Bloc I3”, în loc de „E-Bloc I7” se va trece „la sud bloc I4”, iar
la Asociația nr. 6, în loc de „V-Bloc Morii” se va trece „la E-Bloc
Morii” și se adaugă „la V - Str. Militari, la E-Spital Filiași și în
incintă Așezământ bătrâni”;
— poziția nr. 330, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„S = 4.200 mp” se va trece „S = 3.808,00”;
— poziția nr. 331, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„S = 3.900 mp” se va trece „S = 2.506,00”;
— poziția nr. 436, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„S = 65,25 mp” se va trece „S = 65 mp”;
— poziția nr. 457, la rubrica „Elemente de identificare”, la
lit. a), în loc de „l = 6 m” se va trece „l = 8 m”;
— poziția nr. 478, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m, D = 500 mm” se va trece „L = 6 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 479, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m, D = 500 mm” se va trece „L = 6 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 480, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m, D = 500 mm” se va trece „L = 6 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 481, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m, D = 500 mm” se va trece „L = 6 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 482, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 8 m, D = 500 mm” se va trece „L = 8 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 483, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m, D = 500 mm” se va trece „L = 6 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 486, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „15 mp” se va trece „16 mp”;
— poziția nr. 503, la rubrica „Elemente de identificare” se va
trece „DC110 balast L = 1.211 m, l = 6m, DC110 asfalt L = 736 m,
l = 5,5 m și zonă protecție L = 1.211 m, l = 6 m”;
— poziția nr. 504, la rubrica „Denumirea bunului” se adăugă
lit. „c) Carosabil parțial balastat”, iar la rubrica „Elemente de
identificare” se adaugă lit. „c) L = 600 m, l = 6 m”;
— poziția nr. 515, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
— poziția nr. 516, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
— poziția nr. 517, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 3 m”;
— poziția nr. 518, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 3 m”;
— poziția nr. 519, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
— poziția nr. 520, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
— poziția nr. 521, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
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— poziția nr. 79, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „D = 0,6 m, l = 7 m” se va trece „L = 1 m, l = 7 m”;
— poziția nr. 80, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Pod str. Avram Iancu” se va trece „Podeț str. Avram Iancu”, iar
la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „D = 0,8 m, l = 6 m”
se va trece „L = 1 m, l = 6 m”;
— poziția nr. 81, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „D = 0,8 m, l = 7 m” se va trece „L = 1 m, l = 7 m”;
— poziția nr. 82, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Fântâna Parcare Turc” se va trece „Fântâna parcare Lukoil”;
— poziția nr. 83, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „9 mp” se va trece „7 mp”;
— poziția nr. 85 la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „12 mp” se va trece „15 mp”;
— poziția nr. 86, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „15 mp” se va trece „12 mp”;
— poziția nr. 88, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „12 mp” se va trece „15 mp”;
— poziția nr. 89, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „9 mp” se va trece „12 mp”;
— poziția nr. 91, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „50 mp” se va trece „9 mp”;
— poziția nr. 92, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „9 mp” se va trece „50 mp”;
— poziția nr. 97, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „500 mp” se va trece „200 mp”;
— poziția nr. 156, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Clădire Sală gimnastică” se va trece „Clădire Sală de Sport”;
— pozițiile nr. 159 si 160, la rubrica „Denumirea bunului”, în
loc de „Gard prefabricate 90 mp, respectiv 265 mp” se va trece
„Gard beton Șc. Generală”, la rubrica „Elemente de identificare”,
se va trece „300 ml”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”,
se va trece „3.000,00”;
— poziția nr. 161, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Gard metalic 150 bucăți” se va trece „Gard metalic
Șc. Generală”, la rubrica „Elemente de identificare” se va trece
„120 ml”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„150.000” se va trece „1.200,00”;
— poziția nr. 172, la rubrica „Denumirea bunului”, se elimină
lit. c), la fel ca și la rubrica „Elemente de identificare”;
— poziția nr. 173, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Gard beton” se va trece „Gard beton Șc. Rromi”, la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „124 ml” se va trece „100,00 ml”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va
trece „1.000,00”;
— poziția nr. 174, la rubrica „Denumirea bunului” se adaugă
lit. c) „Gard beton Gr. Nr. 2”, la rubrica „Elemente de identificare”
se adaugă lit. „c) 35 ml” cu o valoare de inventar de „1.000 lei”;
— poziția nr. 175, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină
lit. a); la rubrica „Elemente de identificare” se elimina lit. a), iar
la lit. b), în loc de „110 ml” se va trece „160 ml”;
— poziția nr. 176, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină
lit. a) și b); iar la lit. c) în loc de „Teren aferent” se va trece „Teren
aferent Grădinița nr. 1”, la rubrica „Elemente de identificare” se
elimină lit. a) și b);
— poziția nr. 177, la rubrica „Elemente de identificare”, la lit. a),
în loc de „175 ml” se va trece „140 ml”;
— poziția nr. 178, la rubrica „Denumirea bunului”, la lit. a), în
loc de „Cimitir Brazda lui Novac” se va trece „Cimitir oraș Filiași”
și se va adăuga lit. „c) Gard beton cimitir”, la rubrica „Elemente
de identificare”, la lit. b), în loc de „S = 3.200 mp” se va trece
„S = 32.000 mp”, iar la lit. c) se va trece „842 ml”;
— poziția nr. 186, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Clădire cărămidă” se va trece „Clădire birouri spații verzi”;
— poziția nr. 196, la rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Clădire IPC Centru” se va trece „Clădire partide (Băi
comunale)”;
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— poziția nr. 639, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 640, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 641, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 642, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 643, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 644, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m;
— poziția nr. 645, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m;
— poziția nr. 646, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 647, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 648, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 649, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 650, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 651, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 652, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 653, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 654, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 668, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „a) Suprafață construită 197,75 mp, b) L = 106 ml și c) S =
0.251 ha” se va trece „Suprafața = 1.268 mp”;
— poziția nr. 676, la rubrica „Elemente de identificare”, se
adaugă „L = 286 m, l = 0,8 m”;
— poziția nr. 709, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m, l = 4 m” se va trece „l = 6 m, l = 6 m”;
— poziția nr. 711, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 4 m, l = 4 m” se va trece „l = 6 m, l = 6 m”;
c) se completează cu pozițiile 719—922, conform anexei
nr. 5 la prezenta hotărâre.
6. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin
orașului Segarcea”:
a)se abrogă pozițiile nr. 54—57;
b)se completează cu pozițiile 119—138, conform anexei nr. 6
la prezenta hotărâre.
7. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Almăj”:
a) se abrogă pozițiile: 3—4, 12—13, 16—17, 24—25, 28—
33, 36—46, 48—49, 53, 55;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 17 km” se va trece „L = 8,8 km”;
— poziția nr. 2 , rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 55 km. Drumuri situate în intravilanul comunei
Almăj” se va trece „Suprafața = 16,90 ha. Drumuri situate în
extravilanul comunei Almăj”;
— poziția nr. 5, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cișmele publice 13 bucăți” se va trece „Cișmele publice =
10 bucăți”, iar la rubrica „Elemente de identificare” se vor elimina
rândurile 4 și 5;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „55,940” se va trece „54.114”;
— poziția nr. 8, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala generală cu clasele I—VIII” se va trece „Școala
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— poziția nr. 522, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
— poziția nr. 523, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 3 m”;
— poziția nr. 524, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 3 m”;
— poziția nr. 525, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 4 m”;
— poziția nr. 526, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 1,5 m”;
— poziția nr. 527, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 528, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 529, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 530, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 531, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 532, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 533, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 534, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 535, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 536, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 537, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 1,5 m”;
— poziția nr. 538, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 7 m” se va trece „L = 5 m, l = 2 m”;
— poziția nr. 539, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 540, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 5 m” se va trece „L = 8 m, l = 2 m”;
— poziția nr. 541, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 8 m” se va trece „L = 6 m, l = 2 m”;
— poziția nr. 542, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 6 m” se va trece „L = 5 m, l = 2 m”;
— poziția nr. 543, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 544, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „L = 5 m” se va trece „L = 3 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 545, la rubrica „Elemente de identificare”, în
loc de „L = 3 m” se va trece „L = 5 m, l = 1 m”;
— poziția nr. 546, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 1 m”;
— poziția nr. 547, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 1,5 m”;
— poziția nr. 548, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 1 m”;
— poziția nr. 549, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 1 m”;
— poziția nr. 634, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 635, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 636, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 637, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
— poziția nr. 638, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „l = 2 m”;
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— poziția nr. 14, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Dispensar uman Amărăștii de Sus” se va trece „Sediu
dispensar uman”, la rubrica „Elemente de identificare”, la pct. B,
în loc de „S = 171 mp” se va trece „S = 88 mp”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „42.122.956” se va trece
„24.162.711”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Bloc locuințe serviciu Amărăștii de Sus” se va trece „Bloc
locuințe Amărăștii de Sus”, iar la rubrica „Elemente de
identificare”, la pct. B, în loc de „S = 500 mp” se va trece „S =
821 mp”;
— poziția nr. 17, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că la pct. B, în loc de „S = 800 mp” se va trece „S = 1.465 mp”;
— poziția nr. 24, rubrica „Elemente de identificare” care se
completează astfel: „A. Clădire acoperită cu placă din beton și
hidroizolație, 2 camere”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „200.000” se va trece „210.000”;
— poziția nr. 27, rubrica „Elemente de identificare” care se
completează astfel: „A. Clădire acoperită cu placă din beton și
hidroizolație, 2 camere”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren magazin Amărăștii de Sus” se va trece „Teren
magazin Amărăștii de Sus, Valahia”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „S = 1.200 mp” se va trece „S = 3.135 mp”,
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul „1948”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „22.080.000” se va trece „42.080.000”;
— poziția nr. 31, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că la pct. B, în loc de „S = 900 mp” se va trece „S = 1.217 mp”,
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul „1948”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „17.296.000” se va trece „27.296.000”;
— poziția nr. 33, rubrica „Elemente de identificare” care se
completează astfel: „A. S = 4 mp” și „B. Teren S = 12 mp”, iar
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul „1948”;
— poziția nr. 34, rubrica „Elemente de identificare” va avea
două puncte, respectiv: „A. Drum comunal DC 35 Amărăștii de
Sus — Nisipuri, L = 1.402 m și B. Drum comunal DC 35A
Zvorsca — hotar județul Olt, L = 4.308 m”;
— poziția nr. 35, în sensul că rubrica „Elemente de
identificare” nu va mai cuprinde drumurile sătești din satul
Dobrotești și satul Nisipuri, iar la drumul sătesc nr. 8 din satul
Amărăștii de Sus, în loc de „DS 605 — de la DS 469 până la DS
693 = 180 m” se va trece „DS 605 — de la DS 649 până la DS
693 = 180 m”;
c) se completează cu pozițiile 36—44 conform anexei nr. 8 la
prezenta hotărâre.
10. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Apele Vii” se abrogă pozițiile nr. 8—16.
11. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Argetoaia”:
a) se abrogă pozițiile nr. 25, 28—29, 34, 40, 61, 88, 91—92,
95—96, 180—185;
b) se modifică poziția nr. 161, rubrica „Denumirea bunului”, în
sensul că în loc de „Drum secundar Caraian” se va trece „Drum
principal Caraian”;
c) se completează cu pozițiile 188—194, conform anexei
nr. 9 la prezența hotărâre.
12. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Bechet”:
a) se abrogă pozițiile nr. 1, 10, 13, 31—32, 37—38, 43—50,
76;
b) se modifică:
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1.000 mp” se va trece „S = 1.400 mp”, iar la
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generală cu clasele I—VIII Almăj”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „S = 1.386 mp” se va trece „S = 365,91 mp”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „314.960” se
va trece „27”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.054.378” se va trece „31”;
— poziția nr. 11, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „138.676” se va trece „3”;
— poziția nr. 14, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 121 mp” se va trece „S = 144 mp”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „50.750” se va trece „5”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E = Cotoi Marin” se va trece „E = Duna Ionica”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 92 mp” se va trece „S = 124 mp”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „56.083” se va trece „6”;
— poziția nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „32.021.200” se va trece „2.202”;
— poziția nr. 20, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 145 mp” se va trece „S = 128,4 mp”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „55.613” se va
trece „56”;
— poziția nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „25.800” se va trece „34.701”;
— poziția nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „3.500” se va trece „3”;
— poziția nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „130.000” se va trece „123.185”;
— poziția nr. 47, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „7.000” se va trece „1”;
— poziția nr. 50, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren fotbal” se va trece „Teren situat în apropierea
Haltei C.F.R.”;
— poziția nr. 52, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 4.500 mp; Teren situat în satul Almăj; N =
Școala generală Almăj; S = DC 10; E = DS 12; V = Stavarache
Maria„ se va trece „S = 1.900 mp. În administrarea Consiliului
Local Almăj”;
— poziția nr. 54, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L=17 km” se va trece „L=8,8 km” și se vor elimina
pct. 7, 8, 12, 13;
c) se completează cu pozițiile 56—63, conform anexei nr. 7
la prezenta hotărâre.
8. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Amărăștii de Jos”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7—10, 20—23;
b) se modifică poziția nr. 12, rubrica „Denumirea bunului”, în
sensul că în loc de „Dispensar uman” se va trece „Teren aferent
Dispensar uman”, cabinetele medicale aflate în incinta
dispensarului uman trecând în proprietatea privată a Consiliului
Local Amărăștii de Jos.
9. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Amărăștii de Sus”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7—9, 11—13, 15, 18—23, 25—26,
28—29, 32;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Primăria Comunei Amărăștii de Sus” se va trece „Sediu
Primărie Comuna Amărăștii de Sus”, iar la rubrica „Elemente de
identificare” la pct. B, în loc de „S = 4.500 mp” se va trece „S =
542 mp”;
— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că la pct. B în loc de „S = 800 mp” se va trece „S = 1.070 mp”;
— poziția nr. 6, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Zvorsca” se va trece „Școala Veche Zvorsca”;
— poziția nr. 10, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că la pct. B în loc de „S = 450 mp” se va trece „S = 1.311 mp”;
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Bistreț”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în
folosință”, în loc de „1962” se va trece „1910”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „25.000.000” se va trece
„307.854”;
— poziția nr. 14, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu C.A.P. Plosca” se va trece „Fost sediu C.A.P.
Plosca”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„40.000.000” se va trece „152.201”;
— poziția nr. 20, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Magazin Plosca” se va trece „Spațiu comercial Plosca”,
la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în
loc de „1959” se va trece „1952”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „15.000.000” se va trece „7”;
— poziția nr. 21, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.500.000” se va trece 9.385”;
— poziția nr. 22, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala cu clasele I—IV Bistreț” se va trece „Ateliere
Școală Bistreț”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „9.100.000” se va trece „9”;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Străzi” se va trece „Străzi comunale”, iar la rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „0” se va
trece „1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„2.865.984.000” se va trece „286.598”;
— poziția nr. 28, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum Județean” se va trece „Drum Brândușa”, iar la
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc
de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 29, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren curte Primărie” se va trece „Teren sediu Primărie”,
la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în
loc de „0” se va trece „1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „27.968.000” se va trece „2.794”;
— poziția nr. 31, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1924” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 32, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1969” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 33, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1969” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 34, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „5.124 mp” se va trece „5.127 mp”, iar la rubrica
„Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de
„1924” se va trece „1999”;
— poziția nr. 35, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Școala Bistreț Corp A” se va trece „Teren Școala
Bistreț Centru”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „1976” se va trece „1999”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Școala Bistreț Corp B” se va trece „Teren Școala
Bistreț Teren”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„10.080 mp” se va trece „9.357,20 mp”, la rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „1928”
se va trece „1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (lei)”, în
loc de „1.764.000.000” se va trece „163.751”;
— poziția nr. 37, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1929” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 38, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Școala I—IV Bistreț” se va trece „Teren ateliere
Școală Bistreț”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „1950” se va trece „1999”;
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rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „20.000.000” se
va trece „28.000.000”;
— poziția nr. 6, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Construite din tuburi de azbociment D = 300 mm,
L = 1.000 m” se va trece „Construite din tuburi de azbociment,
L = 1.000 m. Construite din material plastic L = 2.711 m”, la
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul „2005”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)” nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 7, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 1.200 m” se va trece „L = 2.177 m”, iar la rubrica
„Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul „1999”;
— poziția nr. 11, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Construcțiile și instalațiile auxiliare” se va trece „Centrala
termică”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Construite din cărămidă și beton, plus cazanul și instalațiile
aferente. Construcție = 400 mp” se va trece „Construite din
cărămidă și beton. Construcție = 400 mp”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Piața zilnică” se va trece „Piața de zi”;
— poziția nr. 39, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „construcție = 1.052.000 mp” se va trece
„Construcție = 1.052 mp”;
— poziția nr. 40, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 24.804.000 mp” se va trece „S = 24.804 mp”;
— poziția nr. 91, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Str. L. Blaga” se va trece „Str. Mitre Arambasa”;
c) se completează cu poziția 111—119, conform anexei nr. 10
la prezenta hotărâre.
13. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Bistreț”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5, 15—18, 19, 23—26, 39, 45—52,
53 și 62—65;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Primăria” se va trece ”Sediul Primărie Bistreț”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „27,969,000” se
va trece „32.272”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „37,094,400” se va trece „6.044”;
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „5,000,000” se va trece „39.954”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „12,500,000” se va trece „13”;
— poziția nr. 6, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Bistreț” se va trece „Școala Bistreț Centru”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „83,950,000” se
va trece „337.736”;
— poziția nr. 7, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Bistreț” se va trece „Școala Bistreț Teren”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „29,500,000” se
va trece „30”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „7,600,000” se va trece „8”;
— poziția nr. 9, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Bistreț” se va trece „Grădinița Bistreț Centru”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „5,000,000”
se va trece „53.489”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „19,000,000” se va trece „57.902”;
— poziția nr. 11, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „16,500,000” se va trece „161.555”;
— poziția nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „50.200.000” se va trece „290.668”;
— poziția nr. 13, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu C.A.P. Bistreț” se va trece „Etaj fost sediu C.A.P.

ra
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— poziția nr. 68, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „200 mp” se va trece „100 mp”, iar la rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „1946”
se va trece „1991”;
— poziția nr. 69, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „100 mp” se va trece „50 mp”, iar la rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „1951”
se va trece „1991”;
— poziția nr. 70, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1938” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 71, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1954” se va trece
„1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„355.000” se va trece „71”;
— poziția nr. 72, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1956” se va trece
„1991”;
— poziția nr. 73, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „100 mp” se va trece „50 mp”, iar la rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „1948”
se va trece „1999”;
— poziția nr. 74, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1961” se va trece
„1999”;
c) se completează cu pozițiile nr. 75—80 conform anexei
nr. 11 la prezenta hotărâre.
14. La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Bârca”:
a) se abrogă pozițiile nr. 16, 19—20, 23, 36—37, 39—44, 49
și 51;
b) se modifică:
— poziția nr. 13, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că se
elimină rândurile 1 si 2, iar la rubrica „Elemente de identificare”
se elimină rândul 1;
— poziția nr. 18, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că se
elimină rândul 1;
— poziția nr. 21, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că la lit. c), în loc de „c) 12.171 mp” se va trece „c) 10.171 mp”;
15. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Botoșești Paia”:
a) se abrogă pozițiile nr. 11—12, 15—16, 56;
b)se modifică poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”,
în sensul că în loc de „2.457 mp” se va trece „630 mp”.
16. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Brabova”:
a) se abrogă pozițiile nr. 1, 4—7, 17—20, 22, 29, 36, 40, 41—
44, 46, 68, 71;
b) se modifică:
— poziția nr. 23, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fost sediu Primărie sat Mosna, comuna Brabova” se va
trece „Teren fost sediu Primărie sat Mosna, comuna Brabova”,
iar la rubrica „Elemente de identificare” se elimină rândurile 1—
5;
— poziția nr. 39, rubrica „Denumirea bunului”, unde se va
trece „Teren aferent UMS Brabova”, iar la rubrica „Elemente de
identificare” rămâne doar „terenul aferent”, respectiv ultimul
rând;
c) se completează cu pozițiile nr. 154—157, conform anexei
nr. 12 la prezenta hotărâre.
17. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Brădești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5—8, 18—21, 23;
b) se modifică poziția nr. 17, în sensul că se exclud din
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Brădești dispensarul uman, în suprafață de 280 mp și suprafața
de teren construită de 280 mp, iar restul terenului, în suprafață
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— poziția nr. 40, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1972” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 41, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Cămin Bistreț” se va trece „Teren Cămin Cultural
Bistreț”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în
folosință”, în loc de „1956” se va trece „1999”;
— poziția nr. 42, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Cămin Plosca” se va trece „Teren Cămin Cultural
Plosca”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „7.482 mp”
se va trece „2.700 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după
caz, al dării în folosință”, în sensul că în loc de „1972” se va trece
„1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„1.279.722.000” se va trece „46.181”;
— poziția nr. 43, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Sediu C.A.P. Plosca” se va trece „Teren fost sediu
C.A.P. Plosca”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„100 mp” se va trece „4.882 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau,
după caz, al dării în folosință”, în sensul că în loc de „1965” se
va trece „1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „1.710.000” se va trece „81.962”;
— poziția nr. 44, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Sediu C.A.P. Bistreț” se va trece „Teren fost sediu
C.A.P. Bistreț”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării
în folosință”, în loc de „1962” se va trece „1999”;
— poziția nr. 54, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Magazin Bistreț” se va trece „Teren magazie
centru”, la rubrica „Elemente de identificare” în loc de „2.865 mp”
se va trece „380 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz,
al dării în folosință”, în loc de „1968” se va trece „1999”, iar la
rubrica ”Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „50.137.000” se
va trece „617”;
— poziția nr. 55, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Magazin Plosca” se va trece „Teren magazie
Plosca”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în
folosință”, în loc de „1959” se va trece „1999”;
— poziția nr. 56, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Stadion Bistreț” se va trece „Teren stadion Bistreț, iar la
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc
de „1950” se va trece „1999”;
— poziția nr. 57, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Stadion Plosca” se va trece „Teren stadion Plosca”, la
rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „9.240 mp” se va
trece „9.600 mp”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz,
al dării în folosință”, în loc de „1950” se va trece „1999”;
— poziția nr. 58, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1960” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 59, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Parc Brândușa” se va trece „Teren Parc Brândușa”, iar
la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în
loc de „1960” se va trece „1999”;
— poziția nr. 60, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren stație autobuz” se va trece „Teren stație autobuz
Plosca”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în
folosință”, în loc de „1975” se va trece „1999”;
— poziția nr. 61, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „300 mp” se va trece „72 mp”, la rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „1950”
se va trece „1999”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „4.725.000” se va trece „113”;
— poziția nr. 66, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1950” se va trece
„1999”;
— poziția nr. 67, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1950” se va trece
„1999”;
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rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „2.500 mp” se va
trece „2.900 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” nu se
va mai trece nimic;
— poziția nr. 26, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „6.300 mp” se va trece „8.800 mp”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)” nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 41, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „11 bucăți. 110 mp” se va trece „10 bucăți. 100 mp”;
— poziția nr. 42, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „10 bucăți. 100 mp” se va trece „8 bucăți. 80 mp”;
— poziția nr. 43, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „3 bucăți. 30 mp” se va trece „5 bucăți. 50 mp”;
— poziția nr. 44, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „3 bucăți. 30 mp” se va trece „10 bucăți. 100 mp”;
— poziția nr. 45, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „1 bucată. 10 mp” se va trece „3 bucăți. 30 mp”;
— poziția nr. 46, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „1 bucată. 10 mp” se va trece „3 bucăți. 30 mp”;
— poziția nr. 51, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „7 bucăți” se va trece „9 bucăți”;
— poziția nr. 52, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „10 bucăți” se va trece „14 bucăți”;
— poziția nr. 53, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „8 bucăți” se va trece „10 bucăți”;
— poziția nr. 54, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „7 bucăți” se va trece „11 bucăți”;
— poziția nr. 58, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drumul 115 Braloștița—Racovița” se va trece „Dc 115 A
Braloștița—Racovița”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în
loc de „12 km” se va trece „11 km”;
— poziția nr. 59, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulița Braloștița” se va trece „Străzi satul Braloștița”, iar
rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„1. Tudor Vladimirescu. L = 3.000 m, l = 18 m;
2. Pârâul Vlaica. L = 180 m, l = 8 m;
3. Crizantemei. L = 160 m, l = 5 m;
4. Nucului. L = 60 m, l = 4 m;
5. Frunzei. L = 80 m, l = 5 m;
6. Bujorului. L = 160 m, l = 8 m;
7. Păunului. L = 220 m, l = 8 m;
8. Stadionului. L = 500 m, l = 16 m;
9. Ghiocel. L = 500 m, l = 10,5 m;
10. Popa Șapcă. L = 550 m, l = 9 m;
11. Codrului. L = 600 m, l = 9 m;
12. Dudului. L = 60 m, l = 5 m;
13. Lalelelor. L = 500 m, l = 13 m;
14. Salcâmului. L = 200 m, l = 5 m;
15. Salcia. L = 280 m, l7 m;
16. Viilor. L = 150 m; l = 5 m;
17. Plopului. L = 190 m, l = 6,5 m;
18. Teiului. L = 120 m, l = 7 m”;
— poziția nr. 60, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulița Sfârcea” se va trece „Străzi satul Sfârcea”, iar
rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„1. Cimitirului. L = 120 m, l = 4,5 m;
2. Garoafei. L = 180 m, l = 5 m;
3. Școlii. L = 1.400 m, l = 13 m;
4. Jugastru. L = 300 m, l = 6 m;
5. Mihai Viteazul. L = 280 m, l = 9 m;
6. Păltiniș. L = 360 m, l = 6,5 m;
7. Preda Buzescu. L = 300 m, l = 7 m;
8. Decebal. L = 200 m, l = 16 m;
9. Panseluței. L = 40 m, l = 8 m;
10. Măceșului. L = 310 m, l = 9 m;
11. Ion Creangă. L = 350 m, l = 9 m;
12. Poiana Mare. L=360 m, l = 10 m;
13. Zambilei. L = 250 m, l = 6 m;
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de 1.920 mp rămâne în continuare în domeniul public al
comunei Brădești.
18. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Braloștița”:
a) se abrogă pozițiile nr. 6—7, 10—12, 25, 27—39, 49,
56—57;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „146,000” se va trece „62.490,92”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „124,406” se va trece „12,44”;
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „17,000” se va trece „1,70”;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „2.100 mp” se va trece „1.300 mp”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)” nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 5, care se va defalca în două poziții, respectiv
„Târg” cu o suprafață de 6.000 mp și „Piață” cu o suprafață de
4.000 mp;
— poziția nr. 13, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, care se va completa cu anul „1966”, iar rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)” se va completa cu valoarea de
„345.621,96”;
— poziția nr. 14, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren curte școală” se va trece „Curte Școală Braloștița”,
la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „11.500 mp” se
va trece „12.100 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”
nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 15, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, care se va completa cu anul „1922”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„9,70”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Curte școală” se va trece „Curte școală Sfârcea”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 17, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, care se va completa cu anul „1970”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„272.242,28”;
— poziția nr. 18, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Curte școală” se va trece „Curte școală Valea Fântânilor”,
la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „3.600 mp” se va
trece „3.800 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” nu se
va mai trece nimic;
— poziția nr. 19, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Schit” se va trece „Școala Schitu”, rubrica „Anul
dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va completa cu
anul „1969”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„0” se va trece „36.331,48”;
— poziția nr. 20, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Curte școală” se va trece „Curte școală Schitu”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 21, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, care se va completa cu anul „1968”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„104.609,63”;
— poziția nr. 22, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Curte școală” se va trece „Curte școală Ciocane”, la
rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „1.500 mp” se va
trece „3.000 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” nu se
va mai trece nimic;
— poziția nr. 23, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, care se va completa cu anul „1969”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„36.331,48”;
— poziția nr. 24, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Curte școală” se va trece „Curte școală Racovița”, la
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19. La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Bratovoiești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3—8, 20—21, 44—50, 59—62, 67—
69, 78;
b) se modifică:
— poziția nr. 29, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent curții clădirii 3.432 mp” se va trece „Teren
aferent curții clădirii 3.430 mp”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „60.060.000” se va trece „60.060”;
— poziția nr. 70, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent la statuia Victoria sat Pruneț” se va trece
„Teren aferent la Stațiunea Victoria sat Pruneț”, iar la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de ”Suprafața 250.000 mp” se
va trece „Suprafața 25.000 mp”;
— poziția nr. 71, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină drumurile din satul Rojiște și satul Tâmburești, la
drumurile din satul Bratovoiești, în loc de „Drum Cimitir — 16 mp”
se va trece „Drum cimitir — 116 mp”, iar la drumurile din satul
Pruneț se vor adaugă încă două drumuri, respectiv „Drum
sătesc 252 = 1.500 mp” și „Drum Arnăutu Petre = 400 mp”, care
vor modifica corespunzător totalul drumurilor din satul Pruneț,
respectiv în loc de „Sat Pruneț = 28.966 mp” se va trece „Sat
Pruneț = 30.866 mp” și, de asemenea, în loc de „Sat Bădoși =
56.855 mp” se va trece „Sat Bădoși = 60.335 mp”, iar în loc de
„Sat Gioroc = 63.435 mp” se va trece „Sat Georoc = 62.158 mp”;
— poziția nr. 72, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „20 bucăți” se va trece „15”;
— poziția nr. 73, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „150 bucăți” se va trece „98”;
— poziția nr. 75, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „46 bucăți. Existente în cele 6 sate ale comunei” se
va trece „32”;
— poziția nr. 81, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 240.000.000 mp” se va trece „Suprafața
207.700.000 mp”.
20. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Breasta”:
a) se abrogă pozițiile nr. 6, 10—11, 13, 15, 17—18, 25;
b) se modifică:
— poziția nr. 8, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul că
în loc de „Suprafața totală de 24.600 km” se va trece „24.600 m.l.”;
— poziția nr. 14, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa astfel: „Clădire nouă cu 3 săli de clasă, hol,
cancelarie din BCA acoperită cu țiglă plus grup sanitar și anexe”,
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul 2006, iar rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”
se va completa cu valoarea de „600.000”;
— poziția nr. 19, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 4.500 mp” se va trece „S = 1.536 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 26—30, conform anexei
nr. 14 la prezenta hotărâre.
21. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Bucovăț” se completează cu pozițiile nr. 72—78,
conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.
22. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Bulzești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 55—57, 60—64, 66, 131—132;
b) se completează cu pozițiile nr. 135—143, conform anexei
nr. 16 la prezenta hotărâre.
23. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Calopăr”:
a) se abrogă pozițiile nr. 24—31, 34—41;
b) se modifică:
— poziția nr. 4, rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Grădinița de copii Sălcuța” se va trece „Teren Grădinița de copii
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14. Bisericii. L = 200 m, l = 8 m;
15. Liliacului. L = 100 m, l = 6 m;
16. Crinului. L = 700 m, l = 18 m;
17. Lămâiței. L = 300 m, l = 9 m;
18. Ochișor. L = 130 m, l = 9 m;
19. Viilor. L = 220 m, l = 11 m;
20. Ștefan cel Mare. L = 150 m, l = 6,5 m;
21. Gării. L = 500 m, l = 20 m;
22. Oghian. L = 400 m, l = 9 m;
23. Grigore Olaru. L = 3.200 m, l = 18 m;”
— poziția nr. 61, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulița Valea Fântânilor” se va trece „Străzi satul Valea
Fântânilor”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut:
„1. Vlad Țepeș. L = 400 m, l = 4,20 m;
2. Bisericii. L = 800 m, l = 11 m;
3. Cismelei. L = 600 m, l = 10 m;
4. Lămâiței. L = 160 m, l = 4,5 m;
5. Gladiolei. L = 300 m, l = 8 m;
6. Școlii. L = 200 m, l = 10,5 m;
7. Mihai Viteazul. L = 2.200 m, l = 169 m;
8. Ștubeiului. L = 200 m, l = 4 m;
9. Tapelea. L = 125 m, l = 7 m;
10. Crângului. L = 150 m, l = 7 m;
11. Aleea Cimitirului. L = 170 m, l = 2,8 m;
12. Viilor. L = 150 m, l = 5 m;
13. Cimitirului. L = 120 m, l = 5 m;
14. Coturi. L = 120 m, l = 5 m;
15. Corbului. L = 100 m, l = 5 m”;
— poziția nr. 62, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulița Ciocane” se va trece „Străzi satul Ciocane”, iar
rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„1. Cimitirului. L = 200 m, l = 7 m;
2. Izvoarelor. L = 580 m, l = 8 m;
3. Mircea cel Bătrân. L = 160 m, l = 10 m;
4. Școlii. L = 100 m, l = 6 m;
5. Aurel Vlaicu. L = 130 m, l = 5 m;
6. Racoviței. L = 1.900 m, l = 14 m;
7. Păducelului. L = 200 m, l = 6,5 m;
8. Ion Creangă. L = 120 m, l = 7 m;
9. Mărgăritar. L = 100 m, l = 5 m”;
— poziția nr. 63, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulița Racovița” se va trece „Străzi satul Racovița”, iar
rubrica „Elemente de identificare va avea următorul conținut:
„1. Prunișor. L = 1.350 m, l = 9 m;
2. Târgului. L = 200 m, l = 10,5 m;
3. Cerbului. L = 100 m, l = 4,5 m;
4. Gutuiului. L = 150 m, l = 5,5 m;
5. Nucului. L = 90 m, l = 5,5 m;
6. Izvoarelor. L = 250 m, l = 8,5 m;
7. Narcisei. L = 100 m, l = 6 m;
8. Codrului. L = 1.600 m, l = 10,5 m;
9. Islazului. L = 200 m, l = 6 m;
10. Plopului. L = 300 m, l = 5 m;
11. Motrului. L = 200 m, l = 4 m;
12. Gatanului. L = 100 m, l = 4 m;
13. Cazanelor. L = 40 m, l = 4 m”;
— poziția nr. 64, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulița Schitu” se va trece „Străzi satul Schitu”, iar rubrica
„Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„1. Bisericii. L = 750 m, l = 12 m;
2. Jiului. L = 230 m, l = 6 m;
3. Teiului. L = 150 m, l = 7 m;
4. Înaltă. L = 3.100 m, l = 14 m”;
c) se completează cu pozițiile nr. 68—74, conform anexei
nr. 13 la prezenta hotărâre.
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40. Str. Inginerului: 650 x 6
41. Str. Mihai Eminescu: 850 x 6
42. Str. Incurte: 300 x 4
43. Str. Morii: 350 x 6
44. Str. Ogoare: 300 x 6
45. Str. Opranilor: 400 x 5
46. Str. Pefata: 700 x 4
47. Str. Pirului: 350 x 5
48. Str. Polițistului: 200 x 5
49. Str. Poștașului: 450 x 5
50. Str. Preot Cornițescu I.: 340 x 5
51. Str. Preot Vasilași M.: 400 x 5
52. Str. Primarului: 400 x 6
53. Str. Rocada: 900 x 4
54. Str. Românașului: 250 x 6
55. Str. Romilor: 400 x 5
56. Str. Sanitarului: 400 x 6
57. Str. Țigăniei: 400 x 4
58. Str. Uzinei: 700 x 6
59. Str. Văii: 350 x 4
60. Str. Veterinarului: 600 x 5
61. Str. Viilor: 350 x 5
62. Șos. Cornului: 450 x 6
63. Șos. Pleniței: 350 x 6;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Remodernizate 18 km” se va trece „Remodernizate
20 km”;
— poziția nr. 5, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „22.080.000” se va trece „23.000”;
— poziția nr. 8, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Izlaz Fântâna Rusu” se va trece „Izlaz Fântâna Rusu —
Piața agroalimentară”;
— poziția nr.9, rubrica „Elemente de identificare”, care se va
completa cu 5 mp;
— poziția nr. 15, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire Școala Generală+Grădinița” se va trece „Clădire
Școala generală cls. I—IV”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire Școala Generală cls. I—IV” se va trece „Clădire
Grădinița de copii”, iar rubrica „Elemente de identificare” se va
completa cu „S = 150 mp”;
— poziția nr. 18, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monument istoric în cinstea eroilor de la 1907 și 1916”
se va trece „Monument istoric în cinstea eroilor de la 1907, 1916
și 1939—1945”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „S = 6 mp” se va trece „S = 7 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 24—33, conform anexei
nr. 18 la prezenta hotărâre.
25. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Castranova”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3—6, 11—12, 28—36, 38, 42—49;
b) se modifică:
— poziția nr. 8, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1.000 mp” se va trece „S = 1.591 mp”;
— poziția nr. 20, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „S = 484 mp. Din cărămidă acoperită cu
tablă cu 6 încăperi, 3 holuri”;
— poziția nr. 21, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 4.315 mp” se va trece „S = 3.148 mp”, iar în loc
de „E = Dinu Ion, V = Casa CEC” se va trece „E = Bitina Ion, V =
Dolan Aurel”;
— poziția nr. 22, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „S = 515 mp. Din cărămidă acoperită cu
tablă cu 6 săli de clasa, 1 hol”;
— poziția nr. 23, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 5.213 mp” se va trece „S = 2.244 mp”;
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Sălcuța”, iar la rubrica „Elemente de identificare” se exclude
rândul 3;
— poziția nr. 15, rubrica „Denumirea bunului”, în loc de
„Moară” se va trece „Teren Moară”, iar la rubrica „Elemente de
identificare” se exclude rândul 3;
— poziția nr. 21, în loc de „Drum comunal 25 Gura Văii—
Calopăr” se va trece „D.C. 95 Gura Văii—Calopăr”;
— poziția nr. 32, în loc de„ Magazin General Belcin” se va
trece „Teren Magazin General Belcin”, la rubrica „Elemente de
identificare” se exclude rândul 2, iar în loc de „100 mp” se va
trece „1.000 mp”;
— poziția nr. 33, în loc de „Magazin General Calopăr” se va
trece „Teren Magazin General Calopăr”;
c) se completează cu pozițiile nr. 46—49, conform anexei
nr. 17 la prezenta hotărâre.
24. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Caraula”:
a) se abrogă pozițiile nr. 6, 14, 17, 20—23;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, care va avea următorul conținut:
„A. Drumuri comunale (L x l) [mxm]
1. DC 58 Caraula—Plenița: 1.500 x 6
2. DC 10 Caraula—Cornu: 2.500 x 6
3. DC 10 Caraula—Izvoare: 4.500 x 6
4. DJ 552 Caraula—Vârtop: 4.500 x 6
5. DJ 552 Caraula—Unirea: 4.000 x 6
B. Drumuri vicinale: 120.000 x 3
C. Străzi (drumuri interioare):
1. Aleea 1 Craiovei: 250 x 3,5
2. Aleea 1 Dealului: 75 x 3
3. Aleea 1 Digului: 125 x 3,5
4. Aleea 1 Dudului: 150 x 2,5
5. Aleea 1 Florilor: 250 x 3
6. Aleea 1 Romilor: 75 x 2
7. Aleea 1 Țigăniei: 150 x 2,5
8. Aleea 1 Veterinarului: 75 x 2
9. Aleea 2 Craiovei: 100 x 3,5
10. Aleea 2 Dealului: 100 x 5
11. Aleea 2 Digului: 225 x 4
12. Aleea 2 Țigăniei: 150 x 2
13. Aleea 2 Veterinarului: 100 x 2
14. Aleea 3 Craiovei: 150 x 3,5
15. Aleea 3 Digului: 140 x 4
16. Aleea 3 Țigăniei: 150 x 2,5
17. Aleea 4 Craiovei: 150 x 4
18. Aleea 4 Digului: 75 x 3
19. Aleea 5 Craiovei: 250 x 3
20. Aleea 5 Digului: 350 x 2,5
21. Aleea 6 Craiovei: 400 x 4
22. Aleea 7 Craiovei: 360 x 5
23. Aleea Cimitirului: 600 x 3,5
24. Aleea Izvorului: 200 x 2
25. Str. Baldovinilor: 200 x 4
26. Str. Castanilor: 1.550 x 6
27. Str. Căprarilor: 200 x 4
28. Str. Cazaniei: 210 x 4
29. Str. Ciocănarilor: 700 x 6
30. Str. Colonelului: 350 x 6
31. Str. Craiovei: 3.500 x 6
32. Str. Dealului: 1.550 x 6
33. Str. Digului: 1.700 x 6
34. Str. Dispensarului: 250 x 5
35. Str. Dudului: 1.500 x 6
36. Str. Economistului: 360 x 4
37. Str. Fântânilor: 400 x 5
38. Str. Grădinilor: 250 x 4
39. Str. Florilor: 700 x 4
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— poziția nr. 25, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu Poliție Celaru” se va trece „Teren sediu Poliție
Celaru”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „N =
Banca Agricolă” se va trece „N = Bloc locuințe”, iar în loc de „S =
drum”se va trece „S = Dc”;
— poziția nr. 26, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren pompe Celaru” se va trece „Stație pompe Celaru”,
iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „N = Popescu
L.” se va trece „N = DJ”;
— poziția nr. 27, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = drum”se va trece „S = Dc”;
— poziția nr. 28, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Celaru (fost CAP)” se va trece „Teren fost sediu
CAP Celaru”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Suprafață construită = 80 mp; suprafață
teren = 2.679 mp, Celaru; vecini la E = Butușină Tudor, la V = SC
Rucela”;
— poziția nr. 29, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață teren = 818 mp, Celaru;
vecini la N = Mirea Cornel, la S = Ionescu Aristide Iulian”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Celaru sector zootehnic” se va trece „Teren fost
CAP Celaru sector zootehnic”, iar rubrica „Elemente de
identificare” va avea următorul conținut: „Suprafață teren =
62.908 mp, Celaru; vecini la E = SC Rucela, la V = Dc”;
— poziția nr. 31, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață teren = 23.000 mp, Marotinu
de Sus; vecini la N = Ghizdăvescu, la S = teren proprietate
privată”;
— poziția nr. 32, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață construcție = 1.670 mp,
suprafață teren = 11.873 mp, Celaru; vecini la N = Marinescu
Domnica, la S = Cămin cultural”;
— poziția nr. 33, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala 4 clase (Grădinița) Celaru” se va trece „Grădinița
Celaru”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul
conținut: „Suprafață construcție = 461 mp, suprafață teren = mp,
Celaru; vecini la N = SAM Celaru, la S = David Florian+Nicolae”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala nouă Celaru” se va trece „SAM Celaru”, iar
rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„Suprafață construcție = 592,2 mp, suprafață teren = mp,
Celaru; vecini la N = Parc Celaru, la S = Grădinița Celaru”;
— poziția nr. 35, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață construcție = 463 mp;
suprafață teren = 6.133 mp, Celaru; vecini la N = Maruin Ion, la
S = DJ 604”;
— poziția nr. 36, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = Sandu M.” se va trece „S = DJ”;
— poziția nr. 37, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N = Voiculescu” se va trece „N = DJ 604”;
— poziția nr. 38, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N=drum” se va trece „N = DS”;
— poziția nr. 39, rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Suprafață teren = 774 mp, Celaru; vecini la
N = Badea Maria, la S = Badea Maria”;
— poziția nr. 47, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E = drum” se va trece „E=Mitroi N.”;
— poziția nr. 48, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cimitir Ghizdăvești” se va trece „Cimitir Ghizdăvești—
Floresti”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul
conținut: „Suprafață teren = 9.700 mp, Ghizdăvești, vecini la E =
Ocol Silvic, la V = Pârvu”;
— poziția nr. 49, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E = drum” se va trece „E = Ds”;
— poziția nr. 50, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire Ghizdăvești” se va trece „Clădire fostă
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— poziția nr. 26, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „S = 825 mp. Din cărămidă acoperită cu
țiglă cu 11 încăperi si 2 holuri”;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Ulițe laterale” se va trece „Drumuri comunale”, iar la
rubrica „Elemente de identificare” se va completa astfel:
„drumuri situate în intravilanul comunei Castranova”;
— poziția nr. 41, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa cu „V = drum județean Leu—Vișina”;
c) se completează cu poziția nr. 55, conform anexei nr. 19 la
prezenta hotărâre.
26. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Călărași”:
a) se abrogă pozițiile nr. 24, 26—27, 32 — 37;
b) se completează cu pozițiile nr. 112—114, conform anexei
nr. 20 la prezenta hotărâre.
27. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Celaru”:
a) se abrogă pozițiile nr. 8, 22, 40, 61, 68, 72—75, 89;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 45,1 km” se va trece „L = 88 km”;
— poziția nr. 3, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire Consiliul Local (fosta primărie)” se va trece
„Clădire Consiliul Local”;
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = Stan Gheorghe” se va trece „S = Voicu Costel
(Ștefanică)”;
— poziția nr. 6, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = drum” se va trece „S = DJ”;
— poziția nr. 9, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N = drum” se va trece „N = DJ 604”;
— poziția nr. 10, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N = drum” se va trece „N = Dc”, iar în loc de „S =
SC Divina” se va trece „S = A.F. Vieru Alexandrina”;
— poziția nr. 11, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N = SC Stand” se va trece „N = domeniul public”,
iar în loc de „S = drum” se va trece „S = DJ 604”;
— poziția nr. 12, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Stație autobuz Ghizdavesti” se va trece „Stație autobuz
Ghizdăvești (sc. Veche)”, iar la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „S = drum” se va trece „S = DJ 604”;
— poziția nr. 13, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin Cultural Marotinu de Sus” se va trece „Cămin
Cultural Marotinu de Jos”, iar rubrica „Elemente de identificare”
va avea următorul conținut: „Suprafață construcție = 174 mp,
suprafață teren = 1.129 mp; vecini: la N = Andronache Angela,
la S = Biserica”;
— poziția nr. 14, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = drum” se va trece „S = Dc”;
— poziția nr. 16, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = drum” se va trece „S = DJ”;
— poziția nr. 17, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață construcție = 425 mp;
suprafață teren = 3.633 mp; vecini la E = Dc, la S = Leoveanu
Elena”;
— poziția nr. 20, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață construcție = 194 mp;
suprafață teren = 4.806 mp, Celaru; vecini la E = Iliescu Virgil,
la V = Amărăscu Ionel”;
— poziția nr. 21, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire Ocol Silvic Ghizdăvești” se va trece „Teren Ocol
Silvic Ghizdăvești;
— poziția nr. 23, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Magazie Cereale Marotinu de Jos” se va trece „Teren
fost CAP Marotinu de Jos;
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— poziția 14, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„6 buc.” se trece „1 buc.”;
— poziția 16, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„173 buc.” se trece „13 buc.”;
— poziția 20, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„6 buc.” se trece „3 buc.”;
c) se completează cu pozițiile nr. 75—82, conform anexei
nr. 22 la prezenta hotărâre.
29. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Cernătești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 25—28;
b) se modifică poziția nr. 8, rubrica „Denumirea bunului”, în
sensul că în loc de „Școala cu cls. I—IV Râșnicu Bătrân” se va
trece „Teren Școala cu cls. I—IV Râșnicu Bătrân”, iar la rubrica
„Elemente de identificare” se vor elimina rândurile 1—8.
30. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Cetate”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5, 8, 13—23;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Construcție din cărămidă acoperită cu tablă și țiglă
compusă din 8 camere, un hol pe o suprafață locativă de 142 mp”
se va trece „Construcție din cărămidă acoperită cu tablă și țiglă
compusă din 8 camere, 2 holuri pe o suprafață locativă de 142
mp” și se va completa cu „Centrală termică + Racord apă”, iar
la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „179,700” se va
trece „42.970,00”;
— poziția nr. 3, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Căminul Cultural Cetate Dunărea” se va trece „Cămin
Cultural Cetate”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „1,156,000” se va trece „2.765,00”;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut „8.750 mp curte + parc zona centrală
Racord alimentare apă”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, care se va
completa cu lit. c) „Tunuri”, rubrica „Elemente de identificare” se
va completa corespunzător cu lit. c) „2 bucăți, calibru 57, de la
M.Ap.N. Secția Tradiții și Educație Civică Română București”,
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va
completa cu anul „2005”, la fel și rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, unde în loc de „0” se va trece „31.203”;
c) se completează cu pozițiile nr. 31—33, conform anexei
nr. 23 la prezenta hotărâre.
31. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Cioroiași” se abrogă pozițiile nr. 1—2, 23—32.
32. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Ciupercenii Noi” se abrogă pozițiile nr. 23—26.
33. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Coșoveni”:
a) se abrogă pozițiile nr. 8, 11, 13—20, 22—24, 28, 32—41,
45;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 38,40 km” se va trece „Lungime 28 km”;
— poziția nr. 2, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire sediu Primărie” se va trece „Clădire sediu
Primărie veche Coșovenii de Sus”, iar rubrica „Elemente de
identificare” va avea următorul conținut: „Clădire — suprafață =
93 mp; teren = 3.000 mp; vecini: E = Cimpoacă Gheorghe; V =
Dincă Nicolae; S = Str. Gării; N = DN 6”;
— poziția nr.3, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fost sediu C.A.P.” se va trece „Sediu fost C.A.P.
Coșoveni”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Clădire — suprafață = 332 mp; teren =
1.500 mp; vecini: E = Str. Mircea Vodă; V = Afrem Georgeta; S =
Rădulescu Mihai; N = Dumitru Dan”;
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Marinescu”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Suprafață construită = 134 mp; suprafață
teren = 853 mp, Ghizdăvești; vecini la E = Camin Cultural, la
V = Nedelcu C-ța”;
— poziția nr. 51, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Casă locuit Ghizdăvești” se va trece „Clădire casă locuit
Ghizdăvești (fosta Ciocu)”, iar rubrica „Elemente de identificare”
va avea următorul conținut: „Suprafață construită = 60 mp,
suprafață teren = 800 mp, Ghizdăvești; vecini la N = teren
proprietate privată, la S = Dc”;
— poziția nr. 52, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Magazie Primărie” se va trece „Magazie Primărie
Celaru”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul
conținut: „Suprafață construită = 50 mp, Celaru; vecini la N =
Ionescu Aristide Iulian, la S = Biserica”;
— poziția nr. 53, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață construită = 8 mp, Celaru;
vecini la N = Ionescu A. I., la S = Magazie Primărie”;
— poziția nr. 56, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC 8 cabine” se va trece „WC Școala Veche 8 cabine”;
— poziția nr. 57, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC Școala nouă” se va trece „WC Școala Nouă SAM”;
— poziția nr. 69, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Magazie Cămin Ghizdăvești” se va trece „Magazie
Cămin Ghizdăvești + WC”, iar rubrica „Elemente de identificare”
va avea următorul conținut: „Suprafață construită = 100 mp;
suprafață teren =100 mp, Ghizdăvești; vecini la N = teren
proprietate privată”;
— poziția nr. 70, rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Suprafață construită = 100 mp, Celaru;
vecini la N = Primaria Celaru, la S = Biserica”;
— poziția nr. 71, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâna Bloc” se va trece „Fântâna bloc locuințe”, iar
rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„Celaru. Vecini la N = teren bloc locuințe, la S = Andreescu
Alecu”;
— poziția nr. 76, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Garaje fost CAP” se va trece „Garaje fost CAP
Ghizdăvești”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Suprafață construită = 280 mp; suprafață
teren = 500 mp, Ghizdăvești; vecini la N = fost SMA, la S = fost
SMA”;
— poziția nr. 77, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață teren = 500 mp,
Ghizdăvești; vecini la N = teren propr. privată, la S = teren propr.
privată”;
— poziția nr. 78, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâni în sate” se va trece „Fântâni publice”;
— poziția nr. 79, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâni în câmp” se va trece „Fântâni în extravilan”;
— poziția nr. 80, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „3 buc.” se va trece „4 buc.”;
— poziția nr. 81, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „13.850.700” se va trece „3.000”;
— poziția nr. 90, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Ghizdăvești” se va trece „PSI Celaru”;
— poziția nr. 91, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de ”Soreni” se va trece „93 bucăți”;
— poziția nr. 96, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N = drum” se va trece „N = Dj 604”;
c) se completează cu pozițiile nr. 97—108 conform anexei
nr. 21 la prezenta hotărâre.
28. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Cerăt”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5—6, 11, 13, 15, 17—19, 24, 29—
30;
b) se modifică:

tu
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— poziția nr. 42, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Fără Suprafață septică; S = 20 mp; L = 2,5 km” se
va trece „Lungime 2,5 km”;
— poziția nr. 43, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „ 4 buc; S = 155 mp” se va trece „Buc.=2.
Suprafață= 180 mp”;
— poziția nr. 44, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „35 buc.; S = 700 mp” se va trece „Buc. = 49.
Suprafață = 1.800 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 46—58, conform anexei
nr. 24 la prezenta hotărâre.
34. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Coțofenii din Dos”:
a) se abrogă pozițiile nr. 28, 44, 47, 63, 65—66, 69—72, 74—
76, 81;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, care va avea următorul conținut:
„1. Str. Cheiul Gârlei — 393.00 ml (5.00 m lățime) —
24.975,15 lei;
2. Str. Grădinarilor — 175.00 ml (4.65 m lățime) — 1.121,25 lei;
3. Str. Cimitirului — 386.00 ml (4.93 m lățime) — 24.530,30 lei;
4. Str. Din Vale — 604.00 ml (5.00 m lățime) —38.384,20 lei;
5. Str. Mecanizatorilor — 133.70 ml (5.00 m lățime) —
7.219,28 lei;
6. Str. Morii — 181.00 ml (5.00 m lățime);
7. Str. Ștefan Rusu — 660 ml (5.00 m lățime) —41.943,00 lei;
8. Str. Poeniței — 133.56 ml (5.00 m lățime) —8.490,28 lei;
9. Str. Florilor — 653.00 ml (5 m lățime) — 41.764,31 lei;
10. Str. Căprioarei — 102.00 ml (5 m lățime);
11. Str. Cimitirului — 90.00 ml (4.40 m lățime) — 24.530,30 lei;
12. Str. Bora — 260.00 ml (4.30 m lățime) — 16.523,00 lei;
13. Str. Cerbului — 205.00 ml (3.50 m lățime) — 10.422,20 lei;
14. Str. Poeniței — 113.00 ml (4.92 m lățime) — 7.181,15 lei;
15. Str. Învățător Ion Stoian — 160.00 ml (5.14 m lățime) —
10.168 lei;
16. Str. Sultanei — 301.00 ml (4.55 m lățime) — 19.128,55 lei;
17. Str. Râului — 70.50 ml (5.00 m lățime) — 4.486,63 lei;
18. Str. Dărnațului — 870.00 ml (5.00 m lățime) — 55.288,50 lei;
19. Str. Râului — 128 ml (4.00 m lățime) — 9.656,16 lei;
20. Str. „La Cotoi” — 173 ml (5.00 m lățime) — 10.994,15 lei;
21. Str. Plopilor — 542 ml (5.00 m lățime) — 33.379,10 lei;
22. Str. Jiului — 373 ml (5.00 m lățime) — 18.519,35 lei;
23. Str. Trandafirilor — 110 ml (5.00 m lățime) — 18.384,20 lei;
24. Str. Mitita Poaca — 780 ml (5.00 m lățime) — 59.451,60 lei;
25. Str. Vânătorești — 532 ml (5.00 m lățime) — 40.549,04 lei;
26. Str. Vodiniciului — 600 ml (5.00 m lățime) — 38.130 lei;
27. Str. Cișmelei — 150 ml (5.00 m lățime) — 11.433 lei;
28. Str. Barajului — 2.650 ml (5.00 m lățime) — 201.983 lei;
— poziția nr. 5, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „220.089” se va trece „458.583,95”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „82.422.800” se va trece „7.296,00”;
— poziția nr. 13, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „2 mp” se va trece „100 mp”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâna Sosa” se va trece „Fântâna Sosea”;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Pod Sosa” se va trece „Pod Sosea”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Rețea apă potabilă” se va trece „Rețea apă potabilă
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— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Clădire — suprafață = 100 mp; teren =
1.100 mp; vecini: E = Georgescu Silvia; V = Iacob Constantin;
S = Str. Prof. Ștefan Constantin; N = Etagan Ion”;
— poziția nr.5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 37 km” se va trece „Lungime 25 km”;
— poziția nr. 6 și poziția nr. 7 se vor trece la o singura poziție
care va avea următorul conținut: ”Blocuri locuințe. Centrala
termică — clădire; Clădire — suprafață = 180 mp + 520 mp;
teren = 2.900 mp; vecini: E = Balauru Viorel; V = Str. Manda;
V = Str. Școlii; N = Str. Manda + Sandu Tudorel”;
— poziția nr. 9, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Conac Nicolau” se va trece „Ruinele Conacului Nicolau”,
iar rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„Clădire — suprafață = 625 mp; teren = 8.700 mp; vecini: E =
Secție Agromec; V = Str. Marin Sorescu; S = Str.Căpitan
Velescu; N = Str. Marin Sorescu”;
— poziția nr. 10, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Clădire — suprafață = 627 mp; teren =
4.000 mp; vecini: E = Zăvoianu Mircea; V = Str. Revoluției; S =
Str.Morii; N = Mihai Eugen, Dobriceanu Sergiu, Dumitru
Gheorghe”;
— poziția nr. 12, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren sport Coșoveni” se va trece „Teren sport”, iar
rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul conținut:
„Suprafață = 10.000 mp; vecini: E = Curelea Marian; V = DN 6;
S = DE 773; N = Consiliul Local Coșoveni, Ferarau Ionel”;
— poziția nr. 21, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Balta naturală Coșovenii de Jos” se va trece „Balta
naturală”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Suprafață = 20.760 mp; vecini: E = Pârâul
Călugăra; V = Dig, Pășune; S = Ionescu Constantin, Căpățâna
Traian, Puțoi Ionel; N = Pășune”;
— poziția nr. 25, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Clădire — suprafață = 590 mp; teren =
5.800 mp; vecini: E = Coca Milian; V = Găman Oradia; S = Str.
Școlii; N = Dincă Marin, Duduși Ion și Rada Marin”;
— poziția nr. 26, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Clădire — suprafață = 208 mp;
teren=3.400 mp; vecini: E = Ștefan Ion, Baran Ion; V = Biserica
Sf. Nicolae; S = Str. Sf. Nicolae; N = Str. Prof. Ștefan
Constantin”;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Coșovenii de Jos” se va trece „Școala veche
(Grădinița)”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Clădire — suprafață = 369 mp; teren =
1.800 mp; vecini: E = Mihai Ion, Gavrilescu Aurelia; V = Dinu
Lidia; S = Str. Linia Mica; N = Str. Învățătorilor”;
— poziția nr. 29, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren fost sediu Primărie Coșoveni” se va trece „Sediul
fostei Primării — Coșovenii de Jos. Teren”, iar rubrica „Elemente
de identificare” va avea următorul conținut: „Teren 250 mp;
vecini: E = Vasile; V = Aleea Lumasu; S = Gulie Dan, Pană Ionel;
N = Str. Linia Mare”;
— poziția nr. 30, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață = 625 mp; vecini: E =
Rădulescu Virgil Aurel; V = DN 6; S = Calea ferată București—
Craiova; N = Str. Morii”;
— poziția nr. 31, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Izlaz comunal” se va trece „Izlazuri”, iar la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „Coșoveni 108,6 ha, valoare
17.604.000 și Cârcea 39,01 ha, valoare 6.144.000; Vecini:
Pășune” se va trece „109 ha”;
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— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare” care va
avea următorul conținut: „Teren aferent=1.862 mp; teren
construcții=686 mp. Situat în localitatea Daneți cu vecin la N DJ
561C”;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de S = 11.000 mp” se va trece „S = 5.108 mp;
— poziția nr. 17, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Teren aferent 500 mp; teren construcții 1.000 mp”
se va trece „Teren aferent 3.163 mp; teren construcții P+1 =
1.174 mp”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 14.135 mp; teren
construcții=865 mp”;
— poziția nr. 19, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 1.558 mp. Teren
construcții = 502 mp”;
— poziția nr. 20, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 16.237 mp; teren
construcții = 636 mp”;
— poziția nr. 21, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 2.348 mp; teren
construcții = 406 mp”;
— poziția nr. 22, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Brabeti” se va trece „Școala Brabeți. Local nou.
Local vechi”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Teren aferent = 4.564 mp; teren construcții =
499 mp; teren aferent 2.476 mp; Teren construcții = 408 mp”;
— poziția nr. 23, rubrica „Elemente de identificare” care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 1.903 mp; teren
construcții 731 mp”;
— poziția nr. 24, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Daneți local” se va trece „Grădinița Daneți local
vechi”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul
conținut: „Teren aferent = 324 mp; teren construcții = 96 mp”;
— poziția nr. 25, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 528 mp; teren
construcții = 104 mp”;
— poziția nr. 26, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 160 mp; teren
construcții = 90 mp”;
— poziția nr. 27, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent = 786 mp; teren
construcții = 164 mp”;
— poziția nr. 28, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Teren aferent =3.024 mp; teren
construcții=417 mp”;
— poziția nr. 29, rubrica „Denumirea bunului”, care va avea
următorul conținut: „Monument dedicat eroilor căzuți în Primul
Război Mondial”, iar rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „Teren aferent = 16 mp; teren construcții = 4 ml
(înălțime)”;
—poziția nr. 31, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L =621 m” se va trece „L = 970 m”;
— poziția nr. 32, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 170 m” se va trece „L = 420 m”;
— poziția nr. 33, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 250 m” se va trece „L = 350 m”;
— poziția nr. 34, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 330 m” se va trece „L = 550 m”;
— poziția nr. 35, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 360 m” se va trece „L = 642 m”;
— poziția nr. 36, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 800 m” se va trece „L = 632 m”;
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Mihăița”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „2.600 mp”
se va trece „2.600 ml”;
— poziția nr. 33, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „2.000” se va trece „0,50”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâna Potmeltu” se va trece „Fântâna Magazin
Potmeltu”;
— poziția nr. 35, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâna Potmeltu” se va trece „Fântâna Stație călători
Potmeltu”;
— poziția nr. 36, care se va defalca pe două poziții, respectiv
„Teren aferent Fântânii Magazin Potmeltu” și „Teren aferent
Stație călători Potmeltu”, fiecare cu câte 10 mp;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren intravilan” se va trece „Teren intravilan Potmeltu”;
— poziția nr. 38, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren intravilan Potmeltu” se va trece „Teren intravilan
Băleanu”;
— poziția nr. 39, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum accesibil asociației Potmeltu” se va trece „Drum
acces la Asociația Potmeltu”;
— poziția nr. 40, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Stație călători Potmeltu” se va trece „Stație călători
Potmeltu și teren aferent”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(lei)”, în loc de „136.800” se va trece „1.368,00”;
— poziția nr. 41, rubrica „Valoarea de inventar (lei)”, în sensul
că în loc de „837.990” se va trece „8,38”;
— poziția nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (lei)”, în sensul
că în loc de „144.048.000” se va trece „114”;
— poziția nr. 46, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire locuit Potmeltu” se va trece „Clădire Potmeltu
fostă Bancă”;
— poziția nr. 48, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent casei și magaziei” se va trece „Teren
aferent clădirii fostă Bancă”;
— poziția nr. 51, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Coțofeni” se va trece „Clădire Primărie fostă
Grădiniță”;
— poziția nr. 52, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent Grădiniței” se va trece „Teren aferent
clădirii fostă Grădiniță”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”
în loc de „14.040.000” se va trece „1.846,80”;
— poziția nr. 53, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „135.500” se va trece „132.670,76”;
— poziția nr. 54, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „13.395.200” se va trece „139,52”;
— poziția nr. 56, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „178.675” se va trece „316.837,23”;
— poziția nr. 68, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren sport Potmeltu” se va trece „Teren sport Coțofenii
din Dos”;
— poziția nr. 73, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cișmea Florica” se va trece „Cișmea Florica și teren
aferent”;
c) se completează cu pozițiile 83—89, conform anexei nr. 25
la prezenta hotărâre.
35. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Daneți”:
a) se abrogă pozițiile nr. 6—16, 42—43, 47—48, 52—53, 60,
64, 70, 77—88, 90—92;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „L DC = 47.998 m, L DC Clasate =
6.250 m”;
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „S = 18.135 mp. Situat în partea de S
a localității Daneți”;

ra
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— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „95.777.069” se va trece „120.018,95”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „214.662.800” se va trece „1.888.123,44”;
— poziția nr. 7, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „16.559.000” se va trece „332.151,14”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„888.488.970” se va trece „159.676,72”;
— poziția nr. 9, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „2.334.711.600” se va trece „707.093,72”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.073.679.100” se va trece „462.433,56”;
— poziția nr. 11, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „549.536.818” se va trece „281.642,69”;
— poziția nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „49.611.960” se va trece „783.634,88”;
— poziția nr. 13, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață teren — 14.740 mp” se va trece
„Suprafață teren — 17.469 mp”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „399.454.000” se va trece „661.215,76”;
— poziția nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „568.000” se va trece „887,42”;
— poziția nr. 15, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „994.000” se va trece „1.552,98”;
— poziția nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „113.600” se va trece „177,48”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N — drum comunal” se va trece „N — Enescu
Dumitru”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„852.000” se va trece „177,48”;
— poziția nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „426.000” se va trece „665,56”;
— poziția nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „170.400” se va trece „266,22”;
— poziția nr. 21, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „255.600” se va trece „399,34”;
— poziția nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „113.600” se va trece „177,48”;
— poziția nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „170.400” se va trece „266,22”;
— poziția nr. 24, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „426.000” se va trece „665,56”;
— poziția nr. 25, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „255.600” se va trece „399,34”;
— poziția nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „340.800” se va trece „532,45”;
— poziția nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „340.800” se va trece „532,45”;
— poziția nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „852.000” se va trece „1.331,13”;
— poziția nr. 29, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „681.600” se va trece „1.064,90”;
— poziția nr. 30, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „255.600” se va trece „399,34”;
— poziția nr. 31, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „170.400” se va trece „266,22”;
— poziția nr. 32, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „113.600” se va trece „177,48”;
— poziția nr. 33, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „227.200” se va trece „354,92”;
— poziția nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „255.600” se va trece „399,34”;
— poziția nr. 35, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „113.600” se va trece „177,48”;
— poziția nr. 36, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „454.400” se va trece „709,94”;
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— poziția nr. 37, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 750 m” se va trece „L = 1.080 m”;
— poziția nr. 38, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 320 m” se va trece „L = 604 m”;
— poziția nr. 39, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 570 m” se va trece „L = 780 m”;
— poziția nr. 40, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 210 m” se va trece „L = 620 m”;
— poziția nr. 41, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 630 m” se va trece „L = 926 m”;
— poziția nr. 44, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 120 m” se va trece „L = 130 m”;
— poziția nr. 45, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 360 m” se va trece „L = 780 m”;
— poziția nr. 46, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 220 m” se va trece „L = 440 m”;
— poziția nr. 49, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 300 m” se va trece „L = 286 m”;
— poziția nr. 50, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 720 m” se va trece „L = 906 m”;
— poziția nr. 51, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 210 m” se va trece „L = 307 m”;
— poziția nr. 54, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 280 m” se va trece „L = 470 m”;
— poziția nr. 55, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 120 m” se va trece „L = 680 m”;
— poziția nr. 56, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 240 m” se va trece „L = 438 m”;
— poziția nr. 57, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 400 m” se va trece „L = 584 m”;
— poziția nr. 58, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 170 m” se va trece „L = 1.281 m”;
— poziția nr. 59, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 100 m” se va trece „L = 126 m”;
— poziția nr. 61, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 120 m” se va trece „L = 122 m”;
— poziția nr. 62, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 100 m” se va trece „L = 110 m”;
— poziția nr. 63, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 190 m” se va trece „L = 380 m”;
— poziția nr. 65, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 1.050 m” se va trece „L = 1.406 m”;
— poziția nr. 66, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 1.090 m” se va trece „L = 1.640 m”;
— poziția nr. 67, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 230 m” se va trece „L = 320 m”;
— poziția nr. 71, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 540 m” se va trece „L = 1.524 m”;
— poziția nr. 72, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 280 m” se va trece „L = 96 m”;
— poziția nr. 73, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 340 m” se va trece „L = 86 m”;
— poziția nr. 74, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 250 m” se va trece „L = 340 m”;
— poziția nr. 75, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 100 m” se va trece „L = 90 m”;
— poziția nr. 76, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 800 m” se va trece „L = 70 m”;
— poziția nr. 89, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 525 m” se va trece „L = 490 m”;
c) se completează cu pozițiile nr. 93—184, conform anexei
nr. 26 la prezenta hotărâre.
36. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Dăbuleni”:
a) se abrogă pozițiile nr. 4, 5, 17, 46—47;
b) se modifică:
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Ulița de la Manafu = 1.215 ml x 8,0 ml”;
— poziția nr. 17, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = Sediu fost CAP Desa și N = Sediu fost CAP
Desa” se va trece „S, N = Filipescu Bogdan”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1.440 mp” se va trece „S = 1.000 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 49—58, conform anexei
nr. 28 la prezenta hotărâre.
38. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Dioști”:
a) se abrogă pozițiile nr. 28—33, 35—36, 39—41;
b) se completează cu pozițiile nr. 49—53, conform anexei
nr. 29 la prezența hotărâre.
39. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Dobrești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 24, 26—27;
b) se modifică:
— poziția nr. 2, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că se
elimină lit. b), iar la rubrica „Elemente de identificare” se elimină,
de asemenea, lit. b);
— poziția nr. 3, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Punct medical Căciulătești” se va trece „Punct medical
sat Căciulătești (fost sediu primărie)”;
— pozițiile nr. 4 și 5, care se regăsesc într-o singură poziție
care va avea la rubrica „Denumirea bunului” următorul conținut:
„a) Cămin cultural și bibliotecă și b) Teren aferent”, iar la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „930 mp” se va trece
„8.300 mp”;
— poziția nr. 16, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „a) 3 bucăți” și „b) 20 mp” se va trece „a) 2 bucăți”
și „b) 12 mp”;
— poziția nr. 28, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Drumul Morii—200 ml” se va trece „Drumul Morii—
250 ml”, iar total Sat Toceni va fi „2.950” în loc de „2.900” ml.
40. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Drăgotești”:
a) se abrogă: pozițiile nr. 3—4; poziția nr. 6 pct. 14, 16, 23,
31; poziția nr. 9 lit. b); poziția nr. 10 pct. 1—2, 17, 19—20;
pozițiile nr. 13—14; poziția nr. 16; poziția nr. 17 pct. 1—6;
pozițiile nr. 18—25; poziția nr. 26 pct. 1—3; pozițiile nr. 27—28;
poziția nr. 29 pct. 1—5; poziția nr. 30 pct.1—6; poziția nr. 31;
b) se modifică poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”:
— pct. 1, în sensul că în loc de „Ciupuria Lăcrița L = 1.000 m”
se va trece „Aleea Nicolae Titulescu L = 1.000 m, l = 12 m”, cu
o valoare de 600,00;
— pct. 2, unde în loc de „Schit Popânzălești L = 500 m” se va
trece „Str. Mitropolit Nestor Vornicescu L = 500 m, l = 12 m”, cu
o valoare de 300,00;
— pct. 3, unde se va trece „Aleea 1 Calea Buzducului L =
300 m, l = 11 m, din care dalat 211 m”, cu o valoare de 1.755,81;
— pct. 4, unde se va trece „Drum secție Popânzălești L =
400 m, l = 12 m”, cu o valoare de 240,00;
— pct. 5, unde se va trece „Aleea 1 Peritanu L = 700 m, l =
8 m, din care dalat 281 m”, cu o valoare de 2.398,57;
— pct. 6, unde se va trece „Aleea 3 Iancu Jianu L = 700 m, l =
8 m”, cu o valoare de 280,00;
— pct. 7, unde se va trece „Str. 1 Decembrie L = 700 m, l =
12 m”, cu o valoare de 420,00;
— pct. 8, unde se va trece „Aleea 2 Iancu Jianu L = 100 m, l =
8 m”, cu o valoare de 40,00;
— pct. 9, unde se va trece „Aleea 1 Iancu Jianu L = 800 m, l =
8 m” cu o valoare de 320,00;
— pct. 10, unde se va trece „Str. Argetoienilor L = 800 m, l =
13 m”, cu o valoare de 520,00;
— pct. 11, unde se va trece „Str. I.C. Brătianu L = 1.200 m,
l = 14 m”, cu o valoare de 840,00;
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— poziția nr. 37, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „852.000” se va trece „1.331,13”;
— poziția nr. 38, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „255.600” se va trece „399,34”;
— poziția nr. 39, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „454.400” se va trece „709,94”;
— poziția nr. 40, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „340.800” se va trece „532,45”;
— poziția nr. 41, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „568.000” se va trece „887,42”;
— poziția nr. 42, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „426.000” se va trece „665,56”;
— poziția nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „227,200” se va trece „354,97”;
— poziția nr. 44, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „568,000” se va trece „887,42”;
— poziția nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „852,000” se va trece „1.331,13”;
c) se completează cu pozițiile nr. 48—50, conform anexei
nr. 27 la prezenta hotărâre.
37. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Desa”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3—6, 9—10, 21—22, 26 , 29—-33,
39, 45;
b) se modifică poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”,
care va avea următorul conținut:
„Ulițele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sat vechi și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 sat nou, în lungime totală de 21.585 m, pietruite (x 1,75 lei/mp)
pe direcția E—V.
Ulița 1 sat vechi = 1.400 ml x 12,0 ml în partea de est și 10,0 ml
în partea de vest
Ulița 2 sat vechi = 2.105 ml x 12,5 ml în partea de est și 10,0 ml
în partea de vest
Ulița 3 sat vechi = 715 ml x 18,0 ml
Ulița 4 sat vechi = 1.500 ml x 14,3 ml
Ulița 5 sat vechi = 1.790 ml x 13,7 ml
Ulița 6 sat vechi = 715 ml x 7,0 ml
Ulița 7 sat vechi = 715 ml x 7,0 ml
Ulița 1 sat nou = 1.450 ml x 8,2 ml
Ulița 2 sat nou = 1.450 ml x 12,0 ml
Ulița 3 sat nou = 1.010 ml x 11,6 ml
Ulița 4 sat nou = 1.010 ml x 12,0 ml
Ulița 5 sat nou = 700 ml x 12,3 ml
Ulița 6 sat nou = 1.010 ml x 12,0 ml
Ulița 7 sat nou = 1.490 ml x 12,3 ml
Ulița 8 sat nou = 1.490 ml x 12,0 ml
Ulița 9 sat nou = 1.490 ml x 11,7 ml
Ulița 10 sat nou = 1.525 ml x 7,0 ml
Ulița 11 sat nou = 1.525 ml x 6,0 ml
Pe direcția N—S în satul vechi există 4 ulițe cu o lungime
totală de 3.150 m, astfel:
Ulița de la Silica = 1.330 ml x 25,5 ml din partea de nord până
la Bulin Eugeniu, de la Bulin Eugeniu la Bulin Gheorghe 22,0 ml,
de la Bulin Gheorghe la Curucu Eufrosina 25,5 ml, de la Curucu
Eufrosina până în partea de sud 19,0 ml
Ulița din centru = 635 ml x 17,0 ml
Ulița de la Tope = 1.000 ml x 10,5 ml
Ulița de la Moara = 900 ml x 8,0 ml
Ulița de la Gliga Gh. = 185 ml x 6,0 ml
Pe direcția N—S în satul nou există 4 ulițe cu o lungime
totală de 4.430 m, astfel:
Ulița de la Cănel = 1.215 ml x 11,7 ml din partea de nord
până la Cojocaru Agapia, de la Constantin Constantin la
Popescu Atanasie 6 ml, de la Popescu Atanasie la Ispas Sterie
11,7 ml, iar de la Ispas Sterie până la stadionul de fotbal 5,0 ml
Ulița de la Cazacu = 1.000 ml x 11,2 ml
Ulița de la Dini Gh. = 1.000 ml x 10,0 ml
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41. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Drănic” se abrogă pozițiile nr. 3, 15, 16, 36,
111—118.
42. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Fărcaș:
a) se abrogă pozițiile nr. 12—23, 31—38, 41—93, 113, 116—
120.
b) se modifică:
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „76,530,400” se va trece „76,530,000”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „1,490,500” se va trece „1,490,000;
— poziția nr. 101, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Nemtaru Petre” se va trece „Nemțaru Petre
Farcaș”;
— poziția nr. 102, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Sobol Farcaș” se va trece „Coop Consum”;
— poziția nr. 104, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Ivan Nicu Farcaș” se va trece „Ivan C-tin
Farcaș”;
— poziția nr. 108, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Cismeaua Constantina Farcaș” se va trece
„Cismeaua Cioina Farcaș”;
— poziția nr. 109, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Livezeanu Golumbu” se va trece „Livezeanu
Golumbelu”;
— poziția nr. 110, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Dumitrache Golumbu” se va trece „Pripea
Golumb”;
— poziția nr. 112, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Marin Golumbelu” se va trece „Boeru Marin
Golumbelu”;
— poziția nr. 121, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că se exclud drumurile comunale din satul Tălpaș, satul
Putinei, satul Nistoi și satul Soceni;
c) se completează cu pozițiile nr. 122—128, conform anexei
nr. 31 la prezenta hotărâre.
43. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Galicea Mare” se abrogă pozițiile nr. 5, 27—29.
44. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Ghercești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 17, 33—36, 39—44, 47;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „130,800” se va trece „165.000”;
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafața 15.279 ha” se va trece „Suprafața 1,5279
ha”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„281,134,000” se va trece „160.000”;
— poziția nr. 3, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin cultural” se va trece „Cămin cultural Ghercești”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „256,560” se
va trece „450.000”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „119,000” se va trece „350.000”;
— poziția nr. 5, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „160,000” se va trece „156.559”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „689.900” se va trece „6.000”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „17.200.000” se va trece „5.000”;
— poziția nr. 9, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „58.000” se va trece „6.000”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „30.780.000” se va trece „7.000”;
— poziția nr. 11, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala generală Ghercești” se va trece „Școala generală
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— pct. 12, unde se va trece „Aleea 1 I.C.Brătianu L = 200 m,
L = 6 m”, cu o valoare de 60,00;
— pct. 13, unde se va trece „Aleea 2 I.C.Brătianu L = 200 m,
L = 4 m”, cu o valoare de 40,00;
— pct. 14, unde se va trece „Aleea 2 Tudor Vladimirescu L =
100 m, L = 12 m”, cu o valoare de 60,00;
— pct. 15, unde se va trece „Aleea 1 Nicolae Iorga L = 300 m,
l = 5,5 m” cu o valoare de 82,50;
— pct. 16, unde se va trece „Str. Stadionului L = 400 m, l =
12 m”, cu o valoare de 240,00;
— pct. 17, unde se va trece „Str. Libertății L = 600 m, l = 14 m”,
cu o valoare de 420,00;
— pct. 18, unde se va trece „Str. Nicolae Bălcescu L = 700 m,
l = 12 m”, cu o valoare de 420,00;
— pct. 19, unde se va trece „Str. Izvoarelor L = 1.200 m, l =
11 m”, cu o valoare de 660,00;
— pct. 20, unde se va trece „Aleea 3 Ștefan cel Mare L = 200 m,
l = 8 m”, cu o valoare de 80,00;
— pct. 21, unde se va trece „Aleea IV Ștefan cel Mare L =
200 m, l = 10 m”, cu o valoare de 100,00;
— pct. 22, unde se va trece „Aleea V Ștefan cel Mare L =
200 m, l = 6 m”, cu o valoare de 60,00;
— pct. 24, unde se va trece „Drum comunal Popânzălești L =
7.000m, l = 12 m”, cu o valoare de 4.200,00;
c) se modifică poziția nr. 6, rubrica „Elemente de identificare”:
— pct. 15, în sensul că în loc de „Mârșanu S = 16 mp,
valoare 2.500.000 lei, valoare teren 273.000, în anul 1942” se va
trece „În Buzduc la Mârșanu S = 48 mp, valoare 250 lei, valoare
teren 6,00 lei, în anul 1940”;
— pct. 17, unde se va trece „În Buzduc la Iliuța Rin S = 15 mp,
valoare 250 lei, valoare teren 0,75 lei, în anul 1932”;
— pct. 19, unde se va trece „În Buzduc la Ion Dincă S = 150 mp,
valoare 26 lei, valoare teren 7,5 lei, în anul 1930”;
— pct. 20, unde se va trece „În Buzduc la Linca S = 120 mp,
valoare 250 lei, valoare teren 1,50 lei, în anul 1930”;
— pct. 42, unde se va trece „În Benești la Barbu S = 24 mp,
valoare 300 lei, valoare teren 1,20 lei, în anul 1945”;
d) se modifică poziția nr. 10, rubrica „Elemente de
identificare”, pct. 18, în sensul că în loc de „Situat în satul
Popânzălești la Mireica, S = 48 mp, valoare teren 821.000, în
anul 1971” se va trece „În satul Popânzălești la Miroaica S = 12 mp,
valoare pod 125 lei și teren aferent 720 mp, cu valoarea de
36 lei, în anul 1971”;
e) se modifică poziția nr. 11, rubrica „Denumirea bunului”, în
sensul că în loc de „Monumentul Eroilor Războiului de
Independență și Primului Război Mondial” se va trece
„Monumentul Eroilor Războiului de Independență și celor două
războaie mondiale”, la rubrica „Elemente de identificare” se
adaugă „S = 36 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz,
al dării în folosință” se adaugă anul „1998”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)” se adaugă „2.684,49”;
f) se modifică poziția nr. 12, la rubrica „Elemente de
identificare” se adaugă „S = 30 mp”, la rubrica „Anul dobândirii
sau, după caz, al dării în folosință” se adaugă anul „1998”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se adaugă „4.414,13”;
g) se modifică poziția nr. 15, rubrica „Elemente de
identificare”, pct. 3, în sensul că în loc de „Școala veche
Drăgotești, în 1951, în valoare de 84.000 lei. Suprafața totală
1.826 mp, în valoare de 51.898.000 lei, din care atelier S =
156,13 mp, în valoare de 2.732.000 lei” se va trece „Școala
veche Drăgotești în 1951, în suprafață totală construită de 415
mp, din care: Grădinița cu S = 267 mp, cu valoarea de 158,46
lei, atelier cu S = 148 mp, cu valoarea de 0,27 lei, și teren
aferent 1.260 mp, cu valoarea de 25,20 lei”;
h) se completează cu pozițiile nr. 33—43, conform anexei
nr. 30 la prezenta hotărâre.
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situate în satele Ungureni 9 bucăți și Ghercești 11 bucăți, cu
suprafață 20 x 9 = 180 mp” se va trece „16 bucăți, cu suprafață
de 16 x 9 mp = 144 mp”;
— poziția nr. 49, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „184” se va trece „20”;
— poziția nr. 50, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „1+2 Str. Fântânii și Str. Brândușei — 0,75 km, cu
o valoare de 152.950”;
— pozițiile nr. 55 și 56, rubricile „Elemente de identificare” și
„Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul că împreună au o lungime
de 5,8 km și o valoare de 983.037 lei;
— poziția nr. 59, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „100.000”;
45. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Gighera” se abrogă pozițiile nr. 13—19.
46. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Giubega”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5—9, 11, 14—15, 17, 19—22, 26—
27, 29—30;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „81,000,000” se va trece „2.484.266”;
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „38,8 km” se va trece „24,4 km”;
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „43,750,000” se va trece „124.213”;
— poziția nr. 4, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren sport Giubega” se va trece „a) Cabine fotbaliști și
b) Teren sport”, rubrica „Elemente de identificare” va avea
următorul conținut: „a) Zona periferică, construită din cărămidă
arsă, acoperită cu plăci de azbociment, E = drum județean, V =
Teren sport, S = Brutărie, N = drum comunal, suprafață — 40 mp
și b) Zona periferică, suprafață = 18.000 mp”, iar rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „291,600,000” va avea
două litere: „a) 5.600” și „b) 894.336”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „17.558.000” va avea două litere: „a) 8.000”
și „b) 49.685”;
— poziția nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „19.565.000” va avea două litere: „a) 53.166”
și „b)1.932”;
— poziția nr. 13, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „238.800.000” va avea două litere: „a)
723.720” și „b)23.730”;
— poziția nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „108.554.300” va avea două litere: „a)
2.398.844” și „b)10.850”;
— poziția nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „44.388.000” va avea două litere: „a)
624.679” și „b)124.213”;
— poziția nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „465.000” va avea două litere: „a) 700” și
„b) 1.192”;
— poziția nr. 24, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „465.000” va avea două litere: „a) 700” și
„b) 1.192”;
— poziția nr. 25, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1970” se va trece „1977”
și rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, care în loc de „150.000”
va avea două litere: „a) 300” și „b) 398”;
— poziția nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „3.010.000” se va trece „258.000”;
c) se completează cu pozițiile 31—32, conform anexei nr. 32
la prezenta hotărâre.
47. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Giurgița” se abrogă pozițiile nr. 17—18 și 22—28.
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Ghercești (veche)”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „115.500” se va trece „34.000”;
— poziția nr. 12, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala generală Ghercești” se va trece „Școala generală
Ghercești (2 săli)”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
loc de „171.600” se va trece „160.000”;
— poziția nr. 13, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala generală” se va trece „Școala generală Ghercești
(5 săli)”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„338.700” se va trece „485.000”;
— poziția nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „110.529.000” se va trece „55.882”;
— poziția nr. 15, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala generală” se va trece „Școala generală Gârlești”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „110.100” se
va trece „135.000”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren agricol” se va trece „Teren agricol Gârlești”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „39.347.000” se
va trece „21.400”;
— poziția nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „47.067.000” se va trece „25.000”;
— poziția nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „22.400” se va trece „6.600”;
— poziția nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „4.500.000” se va trece „500”;
— poziția nr. 21, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire magazin” se va trece „Clădire magazin (poștă)”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „102.300” se
va trece „13.770”;
— poziția nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „11.296.000” se va trece „6.000”;
— poziția nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „411.423” se va trece „80.000”;
— poziția nr. 24, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul că
în loc de „Suprafață 0,1819 ha” se va trece „Suprafață 0,1000 ha”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” în loc de „31.832.000”
se va trece „17.500”;
— poziția nr. 25, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „36.700” se va trece „4.244”;
— poziția nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „26.586.000” se va trece „14.000”;
— poziția nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „5.000” se va trece „7.642”;
— poziția nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „20.000” se va trece „2.109”;
— poziția nr. 29, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cabină Stație IRTA” se va trece „Cabină Stație
Ungureni”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„17.800” se va trece „1.000”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cabină Stație IRTA” se va trece „Cabină Stație
Ungureni”, rubrica „Elemente de identificare” , astfel E—Pârâu
Ungureni, V—Iordache Constanța, S—Drum comunal, N—
Pârâu Ungureni, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „17.800” se va trece „1.000”;
— poziția nr. 31, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cabină Stație IRTA” se va trece „Cabină Stație
Ghercești”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„17.800” se va trece „150”;
— poziția nr. 45, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „2 bucăți, situate în Teișani, Craia, Gârlești și
Ungureni” se va trece „3 bucăți, situate în Teișani, Gârlești și
Ungureni”;
— poziția nr. 46, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâni publice” se va trece „Fântâni publice Ungureni”,
iar la „Elemente de identificare”, în loc de „20 bucăți din care
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b) se modifică:
— poziția nr. 14, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa cu „S = 1.078 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau,
după caz, al dării în folosință” se va trece „2003”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)” se va completa cu „59.687”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „30.347 mp” se va trece „S = 27.715 mp”, la rubrica
„Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” se va trece
„2003”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„833.198.500” se va trece „29.100,75”;
c) se completează cu pozițiile nr. 41—48, conform anexei
nr. 36 la prezenta hotărâre.
57. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Măceșu de Sus”:
a) se abrogă pozițiile nr. 12—13, 37—38;
b) se completează cu poziția nr. 45, conform anexei nr. 37 la
prezenta hotărâre.
58. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Maglavit”:
a) se abrogă pozițiile nr. 9—10, 17—18, 26—31, 42—43;
b) se modifică:
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „1.600 mp” se va trece „2.665 mp”;
— la poziția nr. 3 se adaugă „119 mp”;
— la poziția nr. 11 se adaugă „S.c. 592 mp”;
— la poziția nr. 12 se va trece „2.538 mp” în loc de „2.100 mp”;
— la poziția nr. 19 se adaugă „S.c. 357 mp”;
— la poziția nr. 20, în loc de „5.000 mp” se va trece „880 mp”;
— la poziția nr. 21 se adaugă „S.c. 225 mp”;
— la poziția nr. 22 se va trece „575 mp” în loc de „2.000 mp”;
— la poziția nr. 23 se adaugă „S.c. 375 mp”;
— la poziția nr. 24, în loc de „2.900 mp” se va trece „3.120 mp”;
— la poziția nr. 32 se adaugă „suprafața 1.782 mp”;
— la poziția nr. 33, în loc de „11.100 mp” se va trece „13.000 mp”;
— la poziția nr. 34 se va adăuga „S.c. 478 mp”;
— la poziția nr. 35, în loc de „4.000 mp” se va trece „4.136 mp”;
— la poziția nr. 36 se adaugă „S.c. 941 mp”;
— la poziția nr. 37 se adaugă „108 mp”;
— la poziția nr. 38, în loc de „1.000 mp” se va trece „1.344 mp”;
— la poziția nr. 39 se va trece „6.171 mp” în loc de „6.500 mp”;
— la poziția nr. 49, în loc de „5.000 mp” se va trece „2.992 mp”.
59. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Malu Mare”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3, 7—10, 12—14, 16, 23;
b) se modifică:
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândul 3;
— poziția nr. 17, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândurile 3 și 4;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Com. Malu Mare S = 70.400 mp, sat
Preajba S = 70.400 mp, sat Preajba S = 25.000 mp”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local, prin Hotărârea nr. 28/2007”;
— poziția nr. 19, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândul 3;
— poziția nr. 20, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină, rândul 3;
— poziția nr. 21, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Intravilan, S = 390.000 mp, 7.176.390.000 lei.
Extravilan, S = 774.600 mp, 13.942.800.000 lei” se va trece
„Intravilan S = 235.500 mp, Extravilan S = 469.454 mp”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se va trece
„46.664.653.500”;
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48. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Gângiova”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7—8, 10, 13—14 și 16—17;
b) se modifică poziția nr. 19, rubrica „Elemente de
identificare”, în sensul că în loc de „S = 1.000 mp, vecini E = DJ 74,
V = Sediu CAP, N = Piața publică, S = DC 49” se va trece „S =
5.036 mp, vecini E = DJ 74, V = Sediu CAP Gângiova, N =
Cămin Cultural, S = DC 49”;
c) se completează cu pozițiile nr. 35—41, conform anexei
nr. 33 la prezenta hotărâre.
49. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Gogoșu” se abrogă pozițiile nr. 3 și 5.
50. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Goicea” se abrogă pozițiile nr. 4, 8—13, 17, 19.
51. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Goiești” se abrogă pozițiile nr. 4, 6, 15, 20, 22-23.
52. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Grecești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 11—16;
b) se modifică poziția nr. 7, rubrica „Denumirea bunului”, în
sensul că în loc de „Dispensar uman Grecești” se va trece
„Teren aferent dispensar uman Grecești”.
53. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Ișalnița”:
a) se abrogă pozițiile nr. 6—7, 16—18.;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „108,701,876” se va trece „29.319,00”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „113,223,301” se va trece „13.583,00”;
— poziția nr. 8, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire fosta școală specială și teren aferent” se va trece
„Clădire Școală Nouă (în construcție)”, iar la rubrica „Elemente
de identificare”, în loc de „Spații comerciale Primărie” se va trece
„SC Eurotrade și SC Givalcom”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „18.752.000” se va trece „6.751,00”;
c) se completează cu poziția nr. 19, conform anexei nr. 34 la
prezenta hotărâre.
54. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Izvoare” se abrogă pozițiile nr. 1, 2, 7—12, 17, 25—
27, 31—32.
55. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Leu“:
a) se abrogă pozițiile nr. 8, 11—12, 25—32, 37;
b) se modifică:
— poziția nr. 16, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 745 mp” se va trece „Suprafață 945 mp”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul că
în loc de „Suprafață 2.220 mp” se va trece „Suprafață 1.220 mp”;
— poziția nr. 19, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de Suprafață „13.200 mp” se va trece „Suprafață
10.100 mp”;
— poziția nr. 24, în sensul că se va exclude „Grădinița nr. 2
suprafață construită 365 mp” și va rămâne „Teren Grădinița nr. 2
în suprafață de 1.148 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 42—45, conform anexei
nr. 35 la prezenta hotărâre.
56. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Măceșu de Jos”
a) se abrogă pozițiile nr. 24—28;
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— poziția nr. 94, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Heleșteu Bodăiești” se va trece „Eleșteu Bodăiesti
(teren+luciu apă)”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în
loc de „5.500 mp” se va trece „14.300 mp”;
— poziția nr. 97, rubrica „Elemente de identificare” se va
completa cu „S = 87 mp”;
— poziția nr. 100, rubrica „Elemente de identificare” se va
completa cu S = 40 mp;
c) se completează cu pozițiile 101—156 conform anexei
nr. 39 la prezenta hotărâre.
61. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Mischii”:
a) se abrogă pozițiile nr. 17—23, 32;
b) se modifică poziția nr. 10, rubrica „Elemente de
identificare”, în sensul că în loc de „Suprafață 9.308 mp” se va
trece „Suprafață 8.308 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 34—35, conform anexei
nr. 40 la prezenta hotărâre.
62. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Mîrșani”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3, 6, 22—24, 32—34;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „84,587,000” se va trece „48.526”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „29,940,000” se va trece „22.373”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „165,098,000” se va trece „80.312”;
— poziția nr. 7, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „162,000,000” se va trece „19.480”;
— poziția nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „168.570.000” se va trece „41.000”;
— poziția nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „329.944.000” se va trece „160.502”;
— poziția nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „78.498.000” se va trece „20.510”;
— poziția nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „78.498.000” se va trece „20.510”;
— poziția nr. 25, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 2.100 mp” se va trece „S = 1.250 mp”, iar la
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc
de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 26, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1.400 mp” se va trece „S = 700 mp”, iar la
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc
de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 27, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 28, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 29, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 30, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în loc de „0” se va trece „1999”;
— poziția nr. 31, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 7.214 mp” se va trece „S = 9.500 mp”, iar la
rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință”, în loc
de „0” se va trece „1999”;
c) se completează cu pozițiile nr. 35—42, conform anexei
nr. 41 la prezenta hotărâre.
63. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Moțăței”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7, 18—19, 21—22, 25—26, 33, 40—41,
44;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediul Consiliului Local Moțăței” se va trece „Sediul
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— poziția nr. 22, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Învecinată ștrand” se va trece „Incinta ștrand”;
— poziția nr. 33, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândul 3;
— poziția nr. 34, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândul 3;
— poziția nr. 35, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândul 3;
— poziția nr. 39, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „35.000.000” se va trece „15.000.000”;
— poziția nr. 46, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 18 mp” se va trece „S = 13 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 49—55, conform anexei
nr. 38 la prezenta hotărâre.
60. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Melinești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 16—32, 37—38, 40—59, 80—83,
87, 92, 95—96, 99;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „76 km” se va trece „21,743 km”;
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „320 mp” se va trece „400 mp”;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „8.531 mp” se va trece „13.531 mp”;
— poziția nr. 7, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „10 mp” se va trece „16 mp”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „4 mp” se va trece „7 mp”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Rețea gaze” se va trece „Teren aferent Rețea gaze (1 m
lățime)”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „42
km” se va trece „12,35 km”;
— poziția nr. 62, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „628 mp” se va trece „516 mp”;
— poziția nr. 63, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „9.192 mp” se va trece „9.104 mp”;
— poziția nr. 64, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „530 mp” se va trece „508 mp”;
— poziția nr. 67, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire WC” se va trece „Grup sanitar”, iar la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „48 mp” se va trece „52 mp”;
— poziția nr. 68, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „23.971 mp” se va trece „28.470 mp”;
— poziția nr. 70, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „443 mp” se va trece „286 mp”;
— poziția nr. 72, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „5.113 mp” se va trece „4.770 mp”;
— poziția nr. 73, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „410 mp” se va trece „443 mp”;
— poziția nr. 74, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „249 mp” se va trece „212 mp”;
— poziția nr. 75, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „1.581 mp” se va trece „2.410 mp”;
— poziția nr. 78, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „133 mp” se va trece „136 mp”;
— poziția nr. 85, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „2.100 mp” se va trece „12.300 mp”;
— poziția nr. 89, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „128 mp” se va trece „182 mp”;
— poziția nr. 90, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC” se va trece „WC Primărie”, iar la rubrica „Elemente
de identificare”, în loc de „3,5 mp” se va trece „6 mp”;
— poziția nr. 91, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „738,5 mp” se va trece „1.100 mp”;
— poziția nr. 93, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „2.300 mp” se va trece „2.900 mp”;
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— poziția nr. 21, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 3.900 mp” se va trece „Suprafață
5.600 mp”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Târg comunal Negoi” se va trece „Zonă agrement”, în
loc de „S — Drum național” se va trece „S — DN 55A”, iar în loc
de „E — Welcome SRL” se va trece „E — SC Cristofer SRL”;
c) se completează cu poziția nr. 43, conform anexei nr. 44 la
prezenta hotărâre.
66. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Orodel”:
a) se abrogă pozițiile nr. 21—30, 33;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E - Tosun Victor, V - Tudor Marița” se va trece „E Albu Nicolae, V - Galuta Catarina”;
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul că
în loc de „Suprafață 6.400 mp” se va trece „Suprafață 4.000 mp”,
în loc de „E - Tosun Victor, V - Tudor Marita” se va trece „E Albu Nicolae, V - Galuta Catarina”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)” în loc de „110,649,600” se va trece „4.594”;
— poziția nr. 11, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E-Boruz Ion, S - Milovan Marian” se va trece „EBoruz Nicoleta, S - Cioromela Adrian”;
— poziția nr. 12, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E-Boruz Ion, S - Milovan Marian” se va trece „E Boruz Nicoleta, S - Cioromela Adrian”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N - Mihai Stan” se va trece „N - Tuta Sevastian”;
— poziția nr. 16, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „N - Mihai Stan” se va trece „N - Tuta Sevastian”;
— poziția nr. 32, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 164 ha. Pe raza satului Cornu” se va
trece „Suprafață 224 ha. Pe raza satelor Cornu, Teiu, Calugarei”;
— poziția nr. 34, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „11 km” se vor trece „15 km”;
— poziția nr. 51, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „25 km” se vor trece „28 km”;
c) se completează cu pozițiile nr. 53—57, conform anexei nr.
45 la prezenta hotărâre.
67. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Ostroveni”:
a) se abrogă pozițiile nr. 47—62;
b) se completează cu pozițiile nr. 103—130, conform anexei
nr. 46 la prezenta hotărâre.
68. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Perișor”:
a) se abrogă pozițiile nr. 6, 20, 42;
b) se modifică:
— poziția nr. 3, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Consiliul Local Perișor” se va trece „Muzeul H. Coandă
Perișor”;
— poziția nr. 4, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala generală cu clasele I—VIII” se va trece „Școala
generală H. Coandă cls. I—VIII Perișor”;
— poziția nr. 12, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent Consiliului Local Perișor” se va trece
„Teren aferent Muzeului H. Coandă Perișor”, iar la rubrica
„Elemente de identificare” se vor modifică vecinii din partea de
E și N, astfel: în loc de „E = Școala generală cu clasele I—VIII”
se va trece „E = Sc. generală H. Coandă Perișor” și în loc de „N =
Școala generală cu clasele I—VIII” se va trece „N = Sc. generală
H. Coandă Perișor”;
— poziția nr. 13, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Primăria Perișor (Grădinița) teren aferent” se va trece
„Teren aferent fostei Primării (Grădinița)”, iar la rubrica
„Elemente de identificare” se vor modifica vecinii din partea de E,
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administrativ al Consiliului Local”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „Suprafață 372 mp” se va trece „P*1,
construit din cărămidă”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „171,784,800” se va trece „91.800”;
— poziția nr. 2, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent sediu” se va trece „Teren aferent sediu
Consiliul Local”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „92,402,000” se va trece „48.750”;
— poziția nr. 4, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin Cultural” se va trece „Cămin Cultural Moțăței”, iar
la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „286,308,000” se
va trece „45.775”;
— poziția nr. 5, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Piața comunală” se va trece „Piața agroindustrială
comunală”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„25,825,000” se va trece „9.308”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „91,154,000” se va trece „47.783”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „11,452,000” se va trece „113”;
— poziția nr. 10, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monument 1907” se va trece „Monument eroi 1907”, iar
la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „27,371,000” se
va trece „2.877”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița nr. 1 Moțăței” se va trece „Grădinița nr. 3
Moțăței”;
— poziția nr. 28, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent” se va trece „Teren aferent Școala din satul
Dobridor”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Suprafață = 1.944 mp” se va trece „Suprafață = 1.955 mp”;
— poziția nr. 31, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „150.025.00” se va trece „8.033”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monument eroi 1916” se va trece „Monument eroi 1916
sat Dobridor”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„11,452,000” se va trece „137”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drumuri comunale” se va trece „Drumuri comunale sat
Dobridor”;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâni publice” se va trece „Fântâni publice sat
Dobridor”;
— poziția nr. 42, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drumuri comunale” se va trece „Drumuri comunale sat
Moțăței-Gară”;
— poziția nr. 43, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Fântâni publice” se va trece „Fântâni publice sat MoțățeiGară”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Suprafață = 784 mp” se va trece „Suprafață = 124 mp”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „48,000,000” se
va trece „1.883”;
c) se completează cu pozițiile nr. 45—49, conform anexei nr. 42
la prezenta hotărâre.
64. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Murgași”:
a) se abrogă pozițiile nr. 45—53, 131—138;
b) se completează cu pozițiile nr. 139—142, conform anexei
nr. 43 la prezenta hotărâre.
65. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Negoi”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3—9, 12, 15—18, 28—29, 31—42;
b) se modifică:
— poziția nr. 19, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren fotbal Negoi” se va trece „Teren comunal Negoi”;
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„Sat Piscu Vechi
1. Str. Poenarilor — L = 1.515 m, l = 15,70 m, S = 23.785 mp;
2. Str. Viilor — L = 530 m, l = 8,50 m, S = 4.505 mp;
3. Str. Bibeasca — L = 580 m, l = 9,10 m, S = 5.278 mp;
4. Str. Zambilelor — L = 340 m, l = 9,90 m, S = 3.366 mp;
5. Str. Zânelor — L = 130 m, l = 6,20 m, S = 806 mp
6. Str. Filipești — L = 1.250 m, l = 13,70 m, S = 17.125 mp;
7. Str. Tudor Vladimirescu — L = 1.700m, l = 15,60m, S =
26.520 mp;
8. Str. Stejarului — L = 75 m, l = 11 m, S = 825 mp;
9. Str. Blănariei — L = 1.935 m, l = 14,70 m, S = 28.444 mp;
10. Str. Salcâmului — L = 1.000 m, l = 6,30 m, S = 6.300 mp;
11. Str. George Coșbuc — L = 375 m, l = 7,50 m, S = 2.812 mp;
12. Str. Potcovarilor — L = 225 m, l = 9 m, S = 2.025 mp;
13. Str. George Enescu — L = 650 m, l = 15,40 m, S = 10.010 mp;
14. Str. Făbricuței — L = 680 m, l = 14,20 m, S = 9.656 mp;
15. Str. Preot Dinescu — L = 500 m, l = 16,20 m, S = 8.100 mp;
16. Str. Țiglăriei — L = 425 m, l = 6 m, S = 2.550 mp;
17. Str. Dunării — L = 630 m, l = 15,50 m, S = 9.765 mp;
18. Str. Dealul Horii — L = 275 m, l = 15,50 m, S = 4.262 mp;
19. Str. Caisului — L = 175 m, l = 5,40 m, S = 945 mp;
20. Str. Erou St. Popescu — L = 565 m, l = 11 m, S = 6.215 mp;
21. Aleea Dafiniței — L = 120 m, l = 2 m, S = 240 mp;
22. Aleea Eternității — L = 150 m, l = 2 m, S = 300 mp;
23. Aleea Scherlata — L = 140 m, l = 10 m, S = 1.400 mp;
Sat Pisculeț
24. Str. Țarinei — L = 1.200 m, l = 12 m, S = 14.400 mp;
25. Str. Inv. Ion Bobica — L = 480 m, l = 8 m, S = 3.840 mp;
26. Str. Nucului — L = 635 m, l = 11 m, S = 6.985 mp;
27. Str. Grănicerilor — L = 800 m, l = 12 m, S = 9.600 mp;
28. Str. Bejeniilor — L = 1.075 m, l = 12 m, S = 12.900 mp;
29. Str. Trestioarei — L = 625 m, l = 9 m, S = 5.625 mp;
30. Str. Cocorului — L = 415 m, l = 11 m, S = 4.565 mp;
31. Str. Tarova — L = 500 m, l = 10 m, S = 5.000 mp;
32. Str. Bâlta Popii — L = 325 m, l = 10 m, S = 3.250 mp;
33. Str. Dunării — L = 575 m, l = 12 m, S = 6.900 mp;
34. Str. Ivănești — L = 260 m, l = 10 m, S = 2.600 mp;
35. Str. Păcii — L = 200 m, l = 9 m, S = 1800 mp”;
(iii) la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea Consiliului Local, prin Hotărârea
nr. 19/11.08.2004”;
c) se completează cu pozițiile nr. 54—61, conform anexei
nr. 48 la prezenta hotărâre.
71. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Plenița” se abrogă pozițiile nr. 18, 21—24, 31—40,
42, 52—54, 64—70, 72—74, 76.
72. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Poiana Mare”:
a) se abrogă pozițiile nr. 21—23, 29, 32—33, 35—37, 41, 43,
48, 53, 56—58, 63—64, 68, 75, 77—79;
b) se modifică poziția nr. 5, la rubrica „Elemente de
identificare” se elimină rândul 6, iar la rubrica „Valoare de
inventar”, în loc de „0” se va trece „27”;
c) se modifică:
— poziția nr. 7, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină
rândurile 3 și 4, la rubrica „Elemente de identificare”, rândul 4,
în loc de „Găină Ion” se va trece „Carsin Ștefan” și se elimină
rândurile 9 și 10, se elimină valoarea în cifre de la rândurile 6
și 8, iar la rubrica „Valoare de inventar” se elimină „0” de pe
rândul „1” și se va trece „325” pe rândul 6 și „3.680” pe rândul 8;
— poziția nr. 8, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină
rândurile 4 și 5 și se modifică marcarea rândurilor 6, 7, 8 din „f),
g), h)” în „d), e), f)”, la rubrica „Elemente de identificare” se
elimină valoarea în cifre de la rândurile 6 și 8—12 și se elimină
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astfel: în loc de „E = Consiliul Local Perișor” se va trece „E =
Muzeul H. Coandă”;
— poziția nr. 14, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent Școlii generale cu clasele I—VIII” se va
trece „Teren aferent Șc. generale cls. I—VIII H. Coandă”, iar la
rubrica „Elemente de identificare” se vor modifica vecinii din
partea de V, astfel: în loc de „V = Ocolul Silvic Perișor și Consiliul
Local Perișor” se va trece „V = Muzeul H. Coandă”;
— poziția nr. 24, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu Primărie Mărăcinele” se va trece „Fostul sediu
Primărie Mărăcinele”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (lei)”,
în loc de „24.000” se va trece „10,00”;
— poziția nr. 26, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent Primăriei Mărăcinele” se va trece „Teren
aferent fosta Primărie Mărăcinele”.
69. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Pielești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 10—11, 12—13, 19—31;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 280 mp” se va trece „S = 168 mp”;
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1.400 mp” se va trece „S = 832 mp”;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 390 mp” se va trece „S = 314 mp”;
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1.300 mp” se va trece „S = 426 mp”;
— poziția nr. 7, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 4.900 mp” se va trece „S = 1.624 mp”;
— poziția nr. 32, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se elimină rândul 2, iar rândul 1 va avea următorul conținut:
„S = 2.000 mp”;
— poziția nr. 38, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Pielești — 42 buc., în suprafață de 860 mp” se va
trece „Pielești — 40 buc., în suprafață de 820 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 39 și 40, conform anexei
nr. 47 la prezenta hotărâre.
70. La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Piscu Vechi”:
a) se abrogă pozițiile nr. 9—10, 12—15, 18—21, 24—25,
30—32, 37—46, 48, 49—53;
b) se modifică:
— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „1.180 mp” se va trece „1.880 mp”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Bâlta Popi” se va trece „Bâlta în Capul Bejeniilor Mici”,
la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „P 907” se va
trece „P 908”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece
„În administrarea Consiliului Local prin Hotărârea
nr. 19/11.08.2004”;
— poziția nr. 35, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață totală = 21,79 ha, situată în
T125, P849 = 12,49 ha; T126, P901 = 5,50 ha; T128, P926 =
3,80 ha”, iar la rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În
administrarea
Consiliului
Local,
prin
Hotărârea
nr. 22/31.03.2006”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Balta Ghearalia” se va trece „Balta Bejenia Mare”, iar la
rubrica „Situația juridică actuală” se va trece „În administrarea
Consiliului Local, prin Hotărârea nr. 19/11.08.2004”;
— poziția nr. 47:
(i) la rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în loc de
„Drumuri comunale” se va trece „Drumuri—străzi”;
(ii) la rubrica „Elemente de identificare” se elimină
drumurile care aparțin satului Ghidici și această
rubrică va avea următorul conținut:

ra
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— poziția nr. 55, la rubrica „Elemente de identificare”, la
rândul 5, în loc de „Mucica Nicolae” se va trece „Caprian Ilie” și
rândul 7, în loc de „1,1 ha” se va trece „0,50 ha”, iar la rubrica
„Valoare de inventar”, în loc de „188.100.000” se va trece
„8..550”;
— poziția nr. 62, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină
rândul 3, la rubrica „Elemente de identificare” se elimină
valoarea în cifre de la rândurile 8 și 9 și se elimină rândul 10, iar
la rubrica „Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și
se va trece „10.800” pe rândul 8 și „80” pe rândul 9;
— poziția nr. 69, la rubrica „Elemente de identificare”, rândul 2,
în loc de „13,4 ha” se va trece „13,4 km”;
— poziția nr. 80, la rubrica „Elemente de identificare” se
elimină rândul 6, iar la rubrica „Valoare de inventar”, în loc de
„590.625.000” se va trece „59.063”;
d) se completează cu pozițiile nr. 83—89 conform anexei
nr. 49 la prezenta hotărâre.
73. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Podari”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7, 12—15, 20—21, 31;
b) se modifică:
— poziția nr. 8, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 5.588 mp suprafață teren” se va trece
„S = 4.988 mp suprafață teren”;
— poziția nr. 37, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „6.000 mp” se va trece „4.550”.
74. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Predești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3—4, 6—7, 33—70, 73, 76—79;
b) se modifică poziția nr. 8, rubrica „Elemente de identificare”,
în sensul că în loc de „N = Lascar Florica” se va trece „N = S.C.
Transcolecte — S.A.”.
75. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Radovan”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5—7, 10, 13, 15, 17, 19, 22—23,
39—41, 45, 48, 54—136, 145—146, 149, 151—160, 163, 166,
174.
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „6,762,000” se va trece „23.832”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „13,209,000„ se va trece „3.170,16”;
— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = AGROMEC” se va trece „S = Piața”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „33,481,500” se
va trece „8.037,36”;
— poziția nr. 4, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Clădire consiliu local. Dispensar veterinar. Teren aferent
Construcției” se va trece „Casa administrativă. Dispensar
veterinar” , rubrica „Elemente de identificare” va avea următorul
conținut: „N = Ceaușoiu Stana, E = Maftei Nicu, V = DE 56, S =
Sania Gheorghe”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință” se va trece „1948”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „35,272,000” se va trece „8.616”;
— poziția nr. 11, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață teren 381 mp” se va trece „Suprafață
teren 581 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „6.963.000” se va trece „1.670,40”;
— poziția nr. 12, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Tarnava. E = Drum comunal, V = Tolea
Victoria, S = Tencu Ionel, Suprafață teren 1.025 mp”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „18.614.486” se
va trece „4.466,40”;
— poziția nr. 14, rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință”, în sensul că în loc de „1952” se va trece
„1925”;
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rândurile 13 și 14, iar la rubrica „Valoare de inventar” se elimină
„0” de pe rândul 1 și se va trece „27” pe rândul 6, „7.728” pe
rândul 8, „12” pe rândul 9, „0,77” pe rândul 10, „11” pe rândul 11
și „5” pe rândul 12;
— poziția nr. 9, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină
rândurile 4 și 5 și se modifică marcarea rândului 6 din f) în d), la
rubrica „Elemente de identificare” se elimină valoarea în cifre de
la rândurile 6, 8—9 și 15, se elimină rândurile 11—14 și se
modifică marcarea rândului 15 din „f)” în „d)”, iar la rubrica
„Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și se va trece
„128” pe rândul 6, „6.624” pe rândul 8, „80” pe rândul 9 și „1” pe
rândul 15;
— poziția nr. 10, la rubrica „Denumirea bunului” se elimină de
pe rândul 2 „+ sediu gardieni”, la rubrica „Elemente de
identificare”, se elimină valoarea în cifre de la rândurile 6 și 8, iar
la rubrica „Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și
se va trece „81” pe rândul 6 și „7.360” pe rândul 8;
— poziția nr. 11, la rubrica „Elemente de identificare”, rândul 3,
în loc de „Drum județean” se va trece „Drum comunal” și la
rândul 5, în loc de „Nina Dumitru” se va trece „Bistriceanu Paul”,
iar la rubrica „Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1
și se va trece „2.576”;
— poziția nr. 12, la rubrica „Denumirea bunului” rândul 4, se
adaugă „C.A.P.” înainte de „Viata Nouă”, la rubrica „Elemente
de identificare”, rândul 1, în loc de „Magheru” se va trece
„Magereanu” și la rândul 3, în loc de „Alex” se va trece
„Alexandru”, iar la rubrica „Valoarea de inventar” se elimină „0”
de pe rândul 1 și se va trece „29”;
— poziția nr. 13, la rubrica „Elemente de identificare”, rândul 1,
în loc de „Magheru” se va trece „Magereanu”, iar la rubrica
„Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și se va trece
„7.360”;
— poziția nr. 14, la rubrica „Elemente de identificare”, se
elimină valoarea în cifre de la rândurile 7 și 8, iar la rubrica
„Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și se va trece
„60.375” pe rândul 7 și „146” pe rândul 8;
— poziția nr. 15, la rubrica „Elemente de identificare”, rândul 5,
în loc de „FNC” se va trece „Drum exploatare” și se elimină
valoarea În cifre de la rândurile 7 și 8, iar la rubrica „Valoare de
inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și se va trece „447.050”
pe rândul 7 și „146” pe rândul 8;
— poziția nr. 20, la rubrica „Elemente de identificare”, se
elimină valoarea în cifre de la rândurile 7—17, iar la rubrica
„Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și se va trece
„94.500” pe rândul 7, „2.714” pe rândul 8, „213” pe rândul 9,
„284” pe rândul 10, „80” pe rândul 11, „14” pe rândul 12, „20” pe
rândul 13, „11” pe rândul 14, „9” pe rândul 15, „197” pe rândul 16
și „0,12” pe rândul 17;
— poziția nr. 24, la rubrica „Elemente de identificare”, se
elimină valoarea în cifre de la rândurile 7, 13 și 19, iar la rubrica
„Valoare de inventar” se elimină „0” de pe rândul 1 și se va trece
„61.824” pe rândul 7, „4” pe rândul 13 și „18.750” pe rândul 19;
— poziția nr. 31, la rubrica „Elemente de identificare”, se
elimină rândul 6, iar la rubrica „Valoare de inventar” se elimină
valoarea în cifre de pe rândul 1;
— poziția nr. 50, la rubrica „Elemente de identificare”, rândul
4, în loc de „Popescu Valentin” se va trece „Popescu Gabriela”;
— poziția nr. 51, la rubrica „Elemente de identificare”,
rândurile 4 și 11, în loc de „Mladen Stan” se va trece „Popescu
Anca-Simona” și se elimină valoarea în cifre de la rândurile 8 și
14, iar la rubrica „Valoare de inventar” se elimină „0” de pe
rândul 1 și se va trece „3.600” pe rândul 8 și „80” pe rândul 14;
— poziția nr. 52, la rubrica „Elemente de identificare”,
rândurile 4 și 11, în loc de „Mladen Stan” se va trece „Popescu
Anca-Simona” și se elimină valoarea în cifre de la rândurile 8 și
14, iar la rubrica „Valoare de inventar” se elimină „0” de pe
rândul 1 și se va trece „900” pe rândul 8 și „1.246” pe rândul 14;
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— poziția nr. 137, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC 14” se va trece „Șos. Mărăcine”;
— poziția nr. 138, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „ DC nr. 1” se va trece „Str. Bărbulani”;
— poziția nr. 139, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 2” se va trece „Aleea II Mărăcine”;
— poziția nr. 140, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 3” se va trece „Str. Marginei”;
— poziția nr. 141, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 3” se va trece „Str. Cazaniei”;
— poziția nr. 142, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 4” se va trece „Str. Gornistului”;
— poziția nr. 143, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 5” se va trece „Str. Cantonierului”;
— poziția nr. 144, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 6” se va trece „Aleea Dr. Tolea Ion”;
— poziția nr. 147, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 9” se va trece „Aleea I Bărbulani”;
— poziția nr. 148, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 10” se va trece „Str. Cârligani”;
— poziția nr. 150, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 12” se va trece „Str. Carman Vergu”;
— poziția nr. 161, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 23” se va trece „Str. Dr. Tolea Ion”;
— poziția nr. 164, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „DC nr. 17 km 0—2” se va trece „DC nr. 17 km 0—3”,
iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „Suprafață
2,37500 km” se va trece „Lungime 3,200 km”;
— poziția nr. 167, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „Drumuri exploatare 130 km” se va trece „Drumuri
exploatare 150 km”;
— poziția nr. 170, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „Cișmele 12 bucăți” se va trece „Cișmele 14 bucăți”; la
rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „Amplasate în cele
4 sate componente ale comunei” se va trece „Amplasate în cele
3 sate ale comunei”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”,
în loc de „102,600,000” se va trece „11.970”;
— poziția nr. 171, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că
în loc de „Poduri și podețe 15 cu zona de protecție de 7.500 mp”
se va trece „Poduri și podețe 25 bucăți cu zona de protecție
7.500 mp”, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Amplasate în cele 4 sate componente ale comunei” se va trece
„Amplasate în cele 3 sate ale comunei”, iar la rubrica „Valoarea
de inventar (Lei)”, în loc de „105,400,000” se va trece „17.566,6”;
— poziția nr. 173, rubrica „Elemente de identificare”, în
sensul că în loc de „Suprafață teren 1.635 mp” se va trece
„2.300 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 176—186, conform anexei
nr. 50 la prezenta hotărâre.
76. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Rast”:
a) se abrogă pozițiile nr. 5-6, 13, 29;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „294,000” se va trece „109.056”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „120,000” se va trece „19.968”;
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „130,000” se va trece „21.632”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „140,000” se va trece „23.296”;
— poziția nr. 7, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu Primărie” se va trece „Anexa Sediu Primărie”, la
rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „Construcție din
cărămidă, 7 săli, N = Biserica” se va trece „Construcție din
cărămidă 5 săli, N = Sediul nou Primărie”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „35,000” se va trece „0”;
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— poziția nr. 160, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Radovan. E = DE 56, V = Nicolae
Constantin, S = Petrescu Florin, N = Biblioteca, Suprafață teren
1.500 mp”, iar la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării
în folosință”, în loc de „1997” se va trece „2000”;
— poziția nr. 24, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drumuri comunale interior localitate Tanjala” se va trece
„Străzi Radovan. Str. Teilor”;
— poziția nr. 25, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Piața” se va trece „Str. Stadionului”;
— poziția nr. 26, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Segarceanu” se va trece „Aleea I
Stadion”;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Biserica” se va trece „Strada Bisericii”;
— poziția nr. 28, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Padurar” se va trece „Aleea nr. II
Stadion”;
— poziția nr. 29, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Țigani” se va trece „Str. Țiganilor”, iar la
rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „0,475 km” se va
trece „0,750 km”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Galiceanu” se va trece „Str. Pădurii”;
— poziția nr. 31, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Dispensar” se va trece
„Str. Dispensarului”;
— poziția nr. 32, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Titica” se va trece „Aleea Întorsurii”;
— poziția nr. 33, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal spre Întorsura” se va trece „Str. Întorsurii”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Toi” se va trece „Str. Popa Gheorghe”, iar
la rubrica „Elemente de identificare” nu se va mai trece nimic;
— poziția nr. 35, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Fântânița” se va trece „Str. Fântânița”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Cărămizi” se va trece „Str. Cărămidăriei”;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Ticu” se va trece „Aleea Fântânița”;
— poziția nr. 38, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Glava” se va trece „Aleea Popa
Gheorghe”;
— poziția nr. 42, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Fântânele” se va trece „Șoseaua
Fântânele”;
— poziția nr. 43, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Grecu” se va trece „Aleea I Fântânele”;
— poziția nr. 44, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Cizmărița” se va trece „Aleea II
Fântânele”;
— poziția nr. 46, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Dispensar II” se va trece
„Str. Dispensarului”;
— poziția nr. 47, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Boiangiu” se va trece „Str. Grădiniței”;
— poziția nr. 49, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Linia vale” se va trece „Str. Bisericii”;
— poziția nr. 50, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Linia deal” se va trece „Str. Viilor”;
— poziția nr. 51, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Țarina” se va trece „Str. Marginei”;
— poziția nr. 52, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Linia mijloc” se va trece „Str. Barajului”;
— poziția nr. 53, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drum comunal Ulița” se va trece „Str. Căprioarelor”;
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78. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Sadova” se abrogă pozițiile nr. 8—19, 49—51.
79. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Sălcuța”
a) se abrogă pozițiile nr. 10—11, 22—25, 32—35, 37;
b) se modifică:
— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare”, care se
completează astfel: „plus extindere sediu (construcție din BCA
acoperită cu țiglă) lucrare executată în anul 2005”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „100.000.000” se va trece
„145.275,52”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„44.301.600” se va trece „79.622,11”;
— poziția nr. 5, rubrica „Denumirea bunului” care se
completează cu „Teren aferent târgului de săptămână”, iar
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” se modifică astfel: „valoare
aferentă târgului de săptămână 3.468,00”, iar „valoarea aferentă
terenului 248.672,81”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „171.192.600” se va trece „41.086,22”;
— poziția nr. 7, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Construcție din cărămidă acoperită cu țiglă” se va
trece „Construcție din cărămidă acoperită cu plăci azbociment”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „56.936.000”
se va trece „13.424,64”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „16.993.200” se va trece „30.390,74”;
— poziția nr. 9, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Construcție din cărămidă acoperită cu carton” se va
trece „Construcție din cărămidă acoperită cu plăci azbociment”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „103.641.400”
se va trece „24.873,94”;
— poziția nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „462.306.000” se va trece „110.953,44”;
— poziția nr. 13, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „12.976.070” se va trece „233.231,69”;
— poziția nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „58.525.500” se va trece „14.046,00”;
— poziția nr. 15, rubrica „Denumirea bunului”, care va avea
următorul conținut: „Școala generală Sălcuța (școala veche)”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „103.583.600”
se va trece „24.860,06”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, care va avea
următorul conținut: „Teren aferent Școala generală Sălcuța
(veche)”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„40.460.000” se va trece „70.993,65”;
— poziția nr. 17, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „448.900.600” se va trece „1.077.036,14”;
— poziția nr. 18, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 6.728 mp — curtea școlii” se va trece „S =
6.726 mp — curtea școlii”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „19.443.920” se va trece „334.614,13”;
— poziția nr. 20, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monument istoric 1908” se va trece „Monument istoric
1907”;
— poziția nr. 21, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monument istoric eroii revoluției” se va trece „Monument
istoric eroii revoluției 1989”;
— poziția nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „90.000.000” se va trece „248.672,81”;
— poziția nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „437.416.000” se va trece „104.979,84”;
— poziția nr. 28, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.540.000.000” se va trece „369.600,00”;
— poziția nr. 29, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „116.400.000” se va trece „27.936,00”;
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— poziția nr. 8, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „E = Drânceanu Maria” se va trece „E = Bigea
Floarea”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„70,000” se va trece „51.574”;
— poziția nr. 9, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „350,000” se va trece „91.224”;
— poziția nr. 10, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „220,000” se va trece „88.445”;
— poziția nr. 12, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „18,900” se va trece „4.800”;
— poziția nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1,250” se va trece „200”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = Pârvu Anica” se va trece „S = Dumitrescu Tache
Marian”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„1,250” se va trece „200”;
— poziția nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „200”;
— poziția nr. 17, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „90,160,000” se va trece „9.738”;
— poziția nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „16,560,000” se va trece „1.788”;
— poziția nr. 19, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „31,280,000” se va trece „3.378”;
— poziția nr. 20, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „64,560,000” se va trece „6.973”;
— poziția nr. 21, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 0,25 ha” se va trece „S = 0,45 ha”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „46,000,000” se va trece
„9.000”;
— poziția nr. 22, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „7,360,000” se va trece „7.950”;
— poziția nr. 23, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „194,400,000” se va trece „2.995”;
— poziția nr. 24, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „118,000,000” se va trece „12.744”;
— poziția nr. 25, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „11,040,000” se va trece „11.923”;
— poziția nr. 26, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 1,00 ha” se va trece „S = 2,34 ha”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „162,000,000” se va trece
„17.496”;
— poziția nr. 28, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 2,66 ha” se va trece „S = 1,00 ha”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „465,000,000” se va trece
„65.100”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren parc” se va trece „Teren parc—școală”, la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „S = 0,20 ha” se va trece „S =
0,28 ha”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„36,800,000” se va trece „3.975”;
— poziția nr. 32, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 474 ha” se va trece „S = 600 ha”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „55,932,000,000” se va
trece „7.020.000”;
— poziția nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „226,000,000” se va trece „24.408”;
— poziția nr. 36, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „590,000,000” se va trece „63.720”;
— poziția nr. 37, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „354,000,000” se va trece „4.560”;
— poziția nr. 38, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „177,000,000” se va trece „24.780”;
c) se completează cu pozițiile nr. 39—48, conform anexei
nr. 51 la prezenta hotărâre.
77. La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Robănești” se abrogă pozițiile nr. 33—43.
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— poziția nr. 10, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „S = 10.000 mp” se va trece „S = 17.000 mp”, iar la
rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „180.000.000” se
va trece „38.202,98”;
— poziția nr. 11, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 178 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „86.573.276” se va trece „53.192,11”;
— poziția nr. 12, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „S = 600 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „3.600.000” se va trece „1.348,60”;
— poziția nr. 13, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 174 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „31.493.893” se va trece „45.497,18”;
— poziția nr. 14, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „1.800.000” se va trece „1.050,00”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 174 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „61.932.494” se va trece „154.883,00”;
— poziția nr. 16, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „21.600.000” se va trece „14.994,00”;
— poziția nr. 17, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 174 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „51.888.619” se va trece „74.708,00”;
— poziția nr. 18, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „11.250.000” se va trece „1.404,63”;
— poziția nr. 26, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu Primărie” se va trece „Sediu Primărie+anexe”, la
rubrica „Elemente de identificare” se adaugă „Sc = 168 mp, Sc =
200 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în
folosință” se adaugă anul „1981”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „426.683.656” se va trece „276.087,00”;
— poziția nr. 27, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „90.000.000” se va trece „62.475,00”;
— poziția nr. 30, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „L = 26,1 km” se va trece „L = 35.081 ml”;
— poziția nr. 31, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „13 buc.” se va trece „14 buc.”, la rubrica „Elemente de
identificare” se adaugă „Sc = 160 mp”, la rubrica „Anul dobândirii
sau, după caz, al dării în folosință”, în loc de „0” se va trece
„1980”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se
va trece „55.551,50”;
— poziția nr. 32, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „13 buc.” se va trece „14 buc.”, la rubrica „Elemente de
identificare” se adaugă „S = 160 mp”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „4.680.000” se va trece „359,59”;
— poziția nr. 33, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „5 buc.” se va trece „20 buc.”, iar la rubrica „Elemente de
identificare” se adaugă „Sc = 670 mp. Albești — 2, Dudovicești — 2,
Romanești — 1, Șimnic — 3, Florești — 1, Izvor — 3, Leșile —
1, Deleni — 1, Cornet — 2, Milești — 4”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „5 buc.” se va trece „20 buc.”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „S = 100 mp” se va trece „S = 10.000 mp”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „1.800.000”
se va trece „22.474,34”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „5 buc.” se va trece „3 buc.”, la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „S = 50 mp” se va trece „S = 75 mp”, iar
la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece
„168,56”;
— poziția nr. 46, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren aferent construcție ce aparține Primăriei satului
Milești” se va trece „Teren aferent fostei construcții — sat
Milești”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„9.000.000” se va trece „0,15”;
c) se completează cu pozițiile nr. 63—68, conform anexei
nr. 55 la prezenta hotărâre.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

— poziția nr. 30, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „20.230.000” se va trece „31.401,04”;
— poziția nr. 31, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „25,000,000” se va trece „6.000,00”;
— poziția nr. 36, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „43,000,000” se va trece „10.320,00”;
80. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Scăești”:
a) se abrogă pozițiile nr. 24—26, 31—32;
b) se completează cu poziția nr. 78, conform anexei nr. 52 la
prezenta hotărâre.
81. La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Seaca de Câmp” se abrogă pozițiile nr. 6—7 și
20—26.
82. La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Seaca de Pădure” se abrogă pozițiile nr. 7—8, 11—12,
36, 43—45, 60—61.
83. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Secu”:
a) se abrogă pozițiile nr. 9—11, 17—20, 22—23;
b) se completează cu pozițiile nr. 43—48, conform anexei
nr. 53 la prezenta hotărâre.
84. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Siliștea Crucii” se abrogă pozițiile nr. 12—13, 23,
25—26, 31.
85. La anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Sopot”:
a) se abrogă pozițiile nr. 21—27;
b) se completează cu pozițiile nr. 29—34, conform anexei
nr. 54 la prezenta hotărâre.
86. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Simnicu de Sus”:
a) se abrogă pozițiile nr. 19—25, 28—29, 35, 37—45, 47—62;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Simnic” se va trece „Școala Șimnic. Local vechi.
Local nou”, la rubrica „Elemente de identificare” se adaugă „Sc =
568 mp, Sc = 84 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz,
al dării în folosință” se adaugă anul „1963”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „209,777,959” se va trece
„199.690,15” și „35.437,97”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „128,800,000” se va trece „15.732,00”;
— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 155 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „80,166,273” se va trece „46.318,97”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „7,000,000” se va trece „6.247,50”;
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 155 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „113.430.695” se va trece „51.495,80”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „7.200.000” se va trece „5.007,50”;
— poziția nr. 7, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se adaugă „Sc = 160 mp”, iar la rubrica „Valoarea de inventar
(Lei)”, în loc de „69.764.126” se va trece „63.282,90”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „12.600.000” se va trece „1.573,20”;
— poziția nr. 9, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Leșile” se va trece „Școala Leșile. Local vechi.
Local nou”, la rubrica „Elemente de identificare” se adaugă „Sc =
963 mp, Sc = 306 mp”, la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz,
al dării în folosință” se adaugă anul „1912”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „492.180.263” se va trece
„152.351,63” și „169.437.79”;
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„Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață de
17 mp”;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren fotbal Teasc” se va trece „Baza sportivă Teasc”,
iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „1.000 mp” se
va trece „7.370 mp”, cu următorii vecini: „N — Sbora I. Ion, E, V,
S — Izlaz comunal”;
— poziția nr. 31, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren fotbal Secui” se va trece „Baza sportivă Secui”, iar
la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „1.000 mp” se va
trece „6.670 mp”;
— poziția nr. 32, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Primărie” se va trece „Suprafață aferentă
Primărie”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„3.000 mp” se va trece „2.313 mp”, cu următorii vecini: „N —
Voinicescu Niculina, S — Post Poliție, E — Bădoi Dumitru și
Tănase Alexandru, V — DN 55”;
— poziția nr. 33, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren sediu Secui” se va trece „Suprafață aferentă sediu
fost CAP Secui”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „1.500 mp” se va trece „651 mp”, cu următorii vecini: „N —
Drum de exploatare, S, E — Radu Marin, V — Ioana Dumitru”;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren magazie Secui” se va trece „Suprafață aferentă
magazie fost CAP Secui”, iar la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „1.700 mp” se va trece „918 mp”, iar la „S —
Drum exploatare”;
— poziția nr. 35, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren școală I Teasc” se va trece „Suprafață aferentă
Grădinița Teasc”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „2.000 mp” se va trece „3.650 mp”, cu următorii vecini: „N —
Ureche Gheorghe, E — DN 55, V, S — Amărășteanu Savel”;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren școală II Teasc” se va trece „Suprafață aferentă
Școala Teasc”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„1.000 mp” se va trece „4.227 mp”, cu următorii vecini: „N —
Amărășteanu Savel, E — DN 55, S — Magazin Teasc și
Amărășteanu Savel, V — Amărășteanu Savel”;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren cămin Secui” se va trece „Suprafață aferentă
Cămin Cultural sat Secui”, iar la rubrica „Elemente de
identificare”, în loc de „20 mp” se va trece „1.820 mp”, cu
următorii vecini: „N, E — Drum comunal, S — Ciobanu Vasile, V —
Școala Secui”;
— poziția nr. 38, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren cămin Teasc” se va trece „Suprafață aferentă
Cămin Cultural Teasc”, iar la rubrica „Elemente de identificare”,
în loc de „100 mp” se va trece „388 mp”, cu următorii vecini: „N —
DN 55, S — Dumitru M. Dumitru, E — Nistor Ștefan, V — Drum
comunal”;
— poziția nr. 39, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren școală Secui” se va trece „Suprafață aferentă
Școala Secui”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„1.000 mp” se va trece „5.182 mp”, cu următorii vecini: „N —
Drum comunal, S — Proprietari cetățeni, E — Cămin cultural, V —
Popa Oprea”;
— poziția nr. 40, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren Grădinița Secui” se va trece „Suprafață aferentă
Grădinița Secui”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc
de „400 mp” se va trece „1.053 mp”, cu următorii vecini: „N —
Păun Maria, S, E — Drum comunal, V — Ilie Luchian”;
— poziția nr. 48, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Teren poștă” se va trece „Suprafață aferentă Poștă și
CEC Teasc”, iar la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„30 mp” se va trece „68 mp”, cu următorii vecini: „N —
Voinigescu Niculina, S — Post Poliție, E — Badoi Dumitru, V —
DN 55”;
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87. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Teasc”:
a) se abrogă pozițiile nr. 17—19, 23—26, 28—29, 41, 44—47,
49, 74—75 și 78;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Primărie” se va trece „Construcție Primărie”, la rubrica
„Elemente de identificare”, în loc de „E — Bădoi Dumitru” se va
trece „E — Anexă Primărie”, iar rubrica „Elemente de
identificare” se va completa cu „Suprafață de 218 mp”;
— poziția nr. 2, la rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„V — DN 55” se va trece „V — Construcție Primărie” și se va
completa cu „Suprafață de 44 mp”;
— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut: „Suprafață de 9 mp; N — Anexa
Primărie, S — Garaj Primărie, E — Tănase Alexandru, V —
Suprafață aferentă Primărie”;
— poziția nr. 4, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Sediu Secui CAP” se va trece „Sediu fost CAP Secui”, iar
rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață
de 238 mp”;
— poziția nr. 5, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Magazie Secui” se va trece „Magazie fost CAP Secui”, iar
rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață
de 540 mp”;
— poziția nr. 6, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Teasc I” se va trece „Construcție Grădinița
Teasc”, iar rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu
„Suprafață de 608 mp”;
— poziția nr. 7, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala Teasc II” se va trece „Construcție Școala Teasc”,
iar rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu
„Suprafață de 720 mp”;
— poziția nr. 8, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Anexa școală” se va trece „Anexă Școala Teasc”, iar
rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață
de 68 mp”;
— poziția nr. 9, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC școala” se va trece „WC Școala Teasc”, iar rubrica
„Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață de
63 mp”;
— poziția nr. 10, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa cu „Suprafață de 192 mp”;
— poziția nr. 11, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa cu „Suprafață de 440 mp”;
— poziția nr. 12, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa cu „Suprafață de 571 mp”;
— poziția nr. 13, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Anexa școală” se va trece „Anexa Școala Secui”, iar
rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață
de 36 mp”;
— poziția nr. 14, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC școală” se va trece „WC Școala Secui”, iar rubrica
„Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață de
30 mp”;
— poziția nr. 15, rubrica „Elemente de identificare”, care se
va completa cu „Suprafață de 236 mp”;
— poziția nr. 16, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC Grădinița” se va trece „WC Grădinița Secui”, iar
rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu „Suprafață
de 4 mp”;
— poziția nr. 22, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „WC dispensar” se va trece „WC Dispensar uman Teasc”,
iar rubrica „Elemente de identificare” se va completa cu
„Suprafață de 6 mp”;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monument” se va trece „Monument Secui”, iar rubrica
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91. La anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Unirea”:
a) se abrogă pozițiile nr. 26—30, 34—35, 38—39;
b) se modifică:
— poziția nr. 6, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 1.436 mp” se va trece „Suprafață
1.798 mp”;
— poziția nr. 9, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 3.260 mp” se va trece „Suprafață
4.096 mp”;
— poziția nr. 12, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 3.594 mp” se va trece „Suprafață
4.096 mp”;
— poziția nr. 14, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 4.693 mp” se va trece „Suprafață
2.590 mp”;
— poziția nr. 19, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 617 mp” se va trece „Suprafață 791 mp”;
— poziția nr. 21, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Stație autobuz centru” se va trece „Stație autobuz
intersecție”;
— poziția nr. 23, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că în loc de „Suprafață 1.297 mp” se va trece „Suprafață
1.700 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 40 și 41, conform anexei
nr. 58 la prezenta hotărâre.
92. La anexa nr. 95 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Urzicuța”:
a) se abrogă pozițiile nr. 3—4, 6, 8—9, 18, 20—21, 22—23;
b) se completează cu poziția nr. 24, conform anexei nr. 59 la
prezenta hotărâre.
93. La anexa nr. 96 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Valea Stanciului”:
a) se abrogă pozițiile nr. 9—22;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Drumuri comunale în lungime de 34 km într-un singur
sens” se va trece „Rețea stradală pe o lungime de 34 km într-un
singur sens”;
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „100,000,000” se va trece „62.484”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „26,370,000” se va trece „4.166”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „11,720,000” se va trece „1.852”;
— poziția nr. 8, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „293.000.000” se va trece „46.294”;
— poziția nr. 26, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin cultural Valea Stanciului” se va trece „Cămin
cultural Valea Stanciului și teren aferent”, cu o valoare de
208.741, respectiv 28.660;
— poziția nr. 27, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin cultural Țugurești” se va trece „Cămin cultural
Țugurești și teren aferent”, cu o valoare de 4.517, respectiv
1.226;
— poziția nr. 28, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin cultural Barza” se va trece „Cămin cultural Barza
și teren aferent”, cu o valoare de 167.005, respectiv 12.429;
— poziția nr. 29, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin cultural Horezu Poenari” se va trece „Cămin
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— poziția nr. 77, rubrica „Elemente de identificare”, care va
avea următorul conținut:
„Sat Teasc:
1. Str. Novăceștilor — 0,2784 ha;
2. Str. Nuferilor — 0,0480 ha;
3. Str. Pârâului — 0,126 ha;
4. Str. Henri Coandă — 0,7920;
5. Str. Valea lui Roman — 0,6612 ha;
6. Str. Avram Iancu — 0,0342 ha;
7. Str. Vlad Țepeș — 0,0138 ha;
8. Str. Gârlelor — 0,1320 ha;
9. Str. Pescarilor — 1,1971 ha;
10. Str. Horei — 0,3452;
11. Str. Horei nr. 1 — 0,0120 ha;
12. Str. Mihai Eminescu — 0,0420 ha;
13. Str. Islazului — 0,1860 ha;
14. Str. Cimitirului — 0,4340 ha;
15. Str. Bisericii — 0,1320 ha;
16. Str. Șerbăneștilor — 0,0584 ha;
17. Str. Morii — 0,2268 ha;
18. Str. Cișmeaua Turcului — 0,3686 ha;
19. Str. Vișeneștilor — 0,2340 ha;
20. Str. Jiului — 0,2030 ha;
21. Str. I.C. Brătianu — 0,1120 ha;
22. Str. Nucului — 0,5136 ha;
23. Str. Pârului — 0,5040 ha;
24. Str. Livezilor — 0,1560 ha;
25. Str. Bulgarului — 0,3860 ha;
26. Str. Cazanelor — 0,0720 ha;
27. Str. George Coșbuc — 0,8622 ha;
28. Str. Lacurilor — 0,0550 ha;
29. Aleea Lacurilor— 0,0160 ha;
30. Str. Tudor Arghezi — 0,0750 ha;
31. Str. Marin Sorescu — 0,0750 ha;
32. Aleea Marin Sorescu — 0,1940 ha;
33. Dc740+Dc741+Dc755+Dc808+Dc839 — 0,6520 ha;
34. Drumuri adiacente pe DN 55 — 0,3101 ha;
Sat Secui:
1. Str. Câmpia Izlaz — 0,1232 ha;
2. Str. Mihai Viteazul — 3,9006 ha;
3. Str. Dispensarului — 0,5912 ha;
4. Str. Vaporeștilor — 0,8648 ha;
5. Str. Eroilor—1,2258 ha;
6. Str. Bisericii — 0,1658 ha;
7. Str. Nicolae Titulescu — 1,3564 ha;
8. Str. Jiului — 0,6317 ha;
9. Aleea Salcâmului — 0,0375 ha;
10. Str. Tudor Vladimirescu — 0,1350 ha;
11. Str. Pandurilor — 0,0972 ha”;
c) se completează cu pozițiile nr. 79—122, conform anexei
nr. 56 la prezenta hotărâre.
88. La anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Terpezița” se abrogă pozițiile nr. 2—7.
89. La anexa nr. 92 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Teslui” se abrogă pozițiile nr. 7 și 13.
90. La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Țuglui”:
a) se abrogă poziția nr. 13;
b) se completează cu pozițiile nr. 21 și 22, conform anexei
nr. 57 la prezenta hotărâre.
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— poziția nr. 2, rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Suprafața 5.358 mp” se va trece „4.318 mp”;
— poziția nr. 3, rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Suprafață 8.400 mp” se va trece „Suprafața 6.600 mp”;
— poziția nr. 4, rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Suprafața 1.200 mp” se va trece „Suprafața 1.904 mp”;
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în loc de
„Suprafață 7.200 mp” se va trece „Suprafața 4.318 mp”;
— poziția nr. 6, în loc de „Suprafață 8.500 mp” se va trece
„Suprafață 3.807 mp”;
— poziția nr. 9, în loc de „Suprafață 3.500 mp” se va trece
„Suprafață 2.580 mp”;
— poziția nr. 12, în loc de „Suprafață 2.629 mp” se va trece
„Suprafață 2.200 mp;
— poziția nr. 30, în loc de „Suprafață 1.100 mp” se va trece
„Suprafață 10.200 mp”;
— poziția nr. 32, în loc de „Suprafață 20 mp” se va trece
„Suprafață 560 mp”;
c) se completează cu pozițiile nr. 42—51, conform anexei
nr. 61 la prezenta hotărâre.
95. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Verbița”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7, 17—19, 23, 27—30;
b) se modifică:
— poziția nr. 1, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „17,600” se va trece „18.432,65”;
— poziția nr. 2, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „146,500,000” se va trece „263.300”;
— poziția nr. 3, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „443,200” se va trece „53.738”;
— poziția nr. 4, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „18,752,000” se va trece „33.702,40”;
— poziția nr. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul
că se va completa cu „Suprafața = 176 mp”, iar la rubrica
„Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de „100,500” se va trece
„95.231,79”;
— poziția nr. 6, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în sensul
că în loc de „6,563,200” se va trece „11.795,84”;
— poziția nr. 8, rubrica „Elemente de identificare”, în sensul că
în loc de „Suprafața 10.000 mp” se va trece „Suprafața 9.000 mp”,
iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc de
„2,710,000,000” se va trece „426.158,70”;
— poziția nr. 9, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „107,700” se va trece „45.333,25”;
— poziția nr. 11, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „213,700” se va trece „82.475,37”;
— poziția nr. 12, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „35.160.000” se va trece „63.192”;
— poziția nr. 13, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „284.200” se va trece „319.566,15”;
— poziția nr. 14, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „5.000” se va trece „2.753,35”;
— poziția nr. 15, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „0” se va trece „13.766,75”;
— poziția nr. 16, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „84.980.000” se va trece „152.714”;
— poziția nr. 20, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „89.100.000” se va trece „235.989,89”;
— poziția nr. 21, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „72.200” se va trece „155.562,22”;
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cultural Horezu Poenari și teren aferent”, cu o valoare de
63.428, respectiv 11.570;
— poziția nr. 30, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Cămin cultural Grecești” se va trece „Cămin cultural
Grecești și teren aferent”, cu o valoare de 24.280, respectiv
1.582;
— poziția nr. 31, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala clasele I—IV Țugurești” se va trece „Școala
Tugurești și teren aferent”, cu o valoare de 44.730, respectiv
44.700;
— poziția nr. 32, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala clasele I—IX Barza” se va trece „Școala cls. I—IX
Barza și teren aferent”, cu o valoare de 397.497, respectiv
68.568;
— poziția nr. 33, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala nr. 1 Valea Stanciului” se va trece „Școala nr. 1
Valea Stanciului și teren aferent”, cu o valoare de 209.532,
respectiv 47.490;
— poziția nr. 34, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala clasele 2 Valea Stanciului” se va trece „Școala
cls. II Valea Stanciului și teren aferent”, cu o valoare de 199.740,
respectiv 11.523;
— poziția nr. 35, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala clasele I—IX H. Poenari” se va trece „Școala
clasele I—IX H. Poenari și teren aferent”, cu o valoare de
397.497, respectiv 20.309;
— poziția nr. 36, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Școala clasele I—IV Grecești” se va trece „Școala
clasele I—IV Grecești și teren aferent”, cu o valoare de 301.714,
respectiv 17.358;
— poziția nr. 37, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Valea Stanciului” se va trece „Grădinița Valea
Stanciului și teren aferent”, cu o valoare de , respectiv 6.859;
— poziția nr. 38, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Grecești” se va trece „Grădinița Grecești și
teren aferent”, cu o valoare de 76.658, respectiv 6.371;
— poziția nr. 39, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Grădinița Barza” se va trece „Grădinița Barza și teren
aferent”;
— poziția nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „20.058.000” se va trece „2.212”;
— poziția nr. 44, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „20.087.000” se va trece „2.212”;
— poziția nr. 45, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „21.087.000” se va trece „2.323”;
— poziția nr. 46, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „20.087.000” se va trece „2.212”;
— poziția nr. 47, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „20.087.000” se va trece „2.212”;
— poziția nr. 48, rubrica „Denumirea bunului”, în sensul că în
loc de „Monumentul eroilor 1907” se va trece „Monumentul
eroilor de la 1907 Horezu Poenari”, iar la rubrica „Valoarea de
inventar (Lei)”, în loc de „0” se va trece „50.000”;
c) se completează cu pozițiile nr. 49—53, conform anexei
nr. 60 la prezenta hotărâre.
94. La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Vela”:
a) se abrogă pozițiile nr. 13—27;
b) se modifică:
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Art. III. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 65 (care devine anexa nr. 102 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Tălpaș, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. IV. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 66 (care devine anexa nr. 103 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Galiciuica, județul
Dolj, înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. V. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în anexa
nr. 67 (care devine anexa nr. 104 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Coțofenii din Față,
județul Dolj, înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. VI. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 68 (care devine anexa nr. 105 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Întorsura, județul
Dolj, înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. VII. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 69 (care devine anexa nr. 106 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Rojiște, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. VIII. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 70 (care devine anexa nr. 107 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Ghidici, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. IX. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 71 (care devine anexa nr. 108 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Catane, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. X. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 72 (care devine anexa nr. 109 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Ghindeni, județul
Dolj, înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. XI. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 73 (care devine anexa nr. 110 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Cârna, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. XII. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 74 (care devine anexa nr. 111 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Dobrotești, județul
Dolj, înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. XIII. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în
anexa nr. 75 (care devine anexa nr. 112 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Cârcea, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004.
Art. XIV. — Anexele nr. 1—75*) fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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— poziția nr. 22, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „104.040.000” se va trece „160.221,33”;
— poziția nr. 26, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „133.500.000” se va trece „209.663,50”;
— poziția nr. 32, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „3.346.978,8”;
— poziția nr. 33, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „2.966.622,0”;
— poziția nr. 34, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „26.750,67”;
— poziția nr. 35, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „2.480,84”;
— poziția nr. 36, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „0” se va trece „5.476,87”;
— poziția nr. 37, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „0” se va trece „2.373,29”;
— poziția nr. 38, rubrica „Elemente de identificare” se va
completa cu „18 buc.”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”,
în loc de „0” se va trece „15.913,08”;
— poziția nr. 39, rubrica „Elemente de identificare” se va
completa cu „11 buc.”, iar la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”,
în loc de „0” se va trece „9.724,66”;
— poziția nr. 40, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „0” se va trece „709.965,20”;
— poziția nr. 41, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)” în loc
de „0” se va trece „247.218,50”;
— poziția nr. 42, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „17,700,000” se va trece „55.585,35”;
— poziția nr. 43, rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în
sensul că în loc de „17,100,000” se va trece „54.123,07”;
— poziția nr. 44, la rubrica „Valoarea de inventar (Lei)”, în loc
de „0” se va trece „4.371,92”.
96. La anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Vârtop”:
a) se abrogă pozițiile nr. 4—5, 11, 14;
b) se completează cu pozițiile nr. 16—19 conform anexei
nr. 62 la prezenta hotărâre.
97. La anexa nr. 100 „Inventarul bunurilor care aparțin
comunei Vârvoru de Jos”:
a) se abrogă pozițiile nr. 7—8, 32—49, 60—67, 68;
b) se completează cu pozițiile nr. 199 și 200, conform anexei
nr. 63 la prezenta hotărâre.
Art. II. — Se atestă apartenența bunurilor prevăzute în anexa
nr. 64 (care devine anexa nr. 101 la Hotărârea Guvernului
nr. 965/2002) la domeniul public al comunei Pleșoi, județul Dolj,
înființată prin Legea nr. 84/2004 pentru înființarea unor comune.
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Ministrul internelor și reformei administrative,
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Varujan Vosganian
București, 6 februarie 2008.
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*) Anexele nr. 1—75 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul
de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Nr. 18 din 14 ianuarie 2008

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 443 din 9 aprilie 2008

ORDIN
privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane
Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 7.926 din 13 decembrie 2007 al Inspecției sanitare de stat din Ministerul
Sănătății Publice,
în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ce

ministrul sănătății publice și ministrul transporturilor emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele de igienă pentru transporturile
de persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă capitolul 8 — Norme de igienă pentru transporturile de
persoane — din anexa la Ordinul ministrului sănătății
nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a
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recomandărilor privind mediul de viață al populației, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997.
Art. 3. — Direcțiile implicate din Ministerul Sănătății Publice
și Ministerul Transporturilor, unitățile publice și private din
domeniu vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
ANEXĂ

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
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Art. 1. — La proiectarea, execuția și funcționarea
construcțiilor, vehiculelor și căilor de transport se respectă
condițiile indispensabile pentru asigurarea protecției sănătății
pasagerilor și a personalului. Fiecare operator economic care
prestează servicii de transport are obligația să respecte
prezentele norme și să își întocmească pe baza acestora
regulamente de funcționare și exploatare, avizate de organele
sanitare ale Ministerului Transporturilor, după cum urmează:
Agenția de Sănătate Publică prin Direcția de sănătate publică
și unitățile teritoriale Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați,
Timișoara, Iași. Regulamentele de funcționare și exploatare
trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe:
a) apa și alimentele, materialele și ustensilele folosite să fie
protejate de contaminarea cu microorganisme patogene și
substanțe toxice;
b) persoanele nu trebuie să intre în contact cu deșeurile
periculoase, mai ales de origine umană, considerate
contaminate;
c) persoanele nu trebuie să intre în contact cu insecte,
rozătoare și cu alți vectori de boli infecțioase;
d) persoanelor li se asigură condiții care să le protejeze de
accidente sau riscuri de îmbolnăvire;
e) asigurarea condițiilor de confort termic.
Art. 2. — Prezentele norme se aplică:
— activităților de transport rutier public sau în cont propriu
de persoane;

— activităților de transport de persoane în regim de taxi;
— activităților de transport feroviar, naval, aerian;
— activităților de transport subteran de persoane;
— activităților externalizate din aceste domenii.
Art. 3. — Conducătorilor auto, mecanicilor de locomotivă,
echipajelor navelor și aeronavelor, controlorilor de trafic li se
asigură condiții igienice de repaus și odihnă.
Art. 4. — Prelucrarea sanitară a spațiilor publice în
transporturi se face respectându-se următoarele:
a) controlul calității eficienței activității de igienizare și
dezinfecție a vagoanelor de clasă, de dormit, de metrou, a
aeronavelor, navelor/bacurilor/feriboturilor, a autobuzelor/
autoturismelor/troleibuzelor și a tramvaielor se realizează prin
prelevarea de teste de salubritate. Se prelevă două probe de pe
suprafețele de toaletă și 3 probe din compartimente sau cușete
(zone care vin în contact direct cu mâinile călătorilor). Aceste
probe se recoltează din zonele de potențială poluare, după ce
s-au efectuat curățenia și dezinfecția. Indicatorii sanitari și
valorile acceptate propuse pentru controlul condițiilor de igienă
sunt: NTG-37ºC < 5000 UFC/100 cm2 pentru pereți și pentru
colacul toaletelor și mai puțin de 2000 pentru clanțe și pentru
rezemătoare de cap. Enterobacteriile și B. Proteus trebuie să
fie absente. Depășirea valorilor stabilite pentru indicatorii
menționați denotă ineficiența activității de igienizare și
dezinfecție;
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de vehicule, care să fie prevăzute cu grupuri sanitare dotate cu
toalete, chiuvete și dușuri, asigurându-se iluminatul, ventilația și
încălzirea conform standardelor în vigoare. În stații trebuie să
existe coș pentru deșeuri.
(2) La amenajarea stațiilor se urmărește acoperirea a cât mai
multor necesități de protecție a călătorilor care așteaptă
(adăpostire față de intemperii, protecție față de temperaturile
prea scăzute sau prea ridicate, față de iradierea solară directă
sau de vânturi puternice). În stații pot exista unități comerciale
sau de servicii, cu condiția respectării normelor prevăzute în
standardele în vigoare referitoare la aceste unități.
Art. 7. — Amplasarea, construcția și amenajarea garajelor
sau a depourilor pentru mijloacele de transport în comun se fac
astfel încât să nu producă emisii de substanțe chimice, pulberi,
zgomot sau vibrații care să pună în pericol sănătatea și confortul
locuitorilor vecini.
Art. 8. — Se interzice răspândirea pe sol a reziduurilor lichide
petroliere, a apelor uzate și a reziduurilor solide rezultate din
salubrizarea și întreținerea mijloacelor de transport.
Salubrizarea mijloacelor de transport se face numai în spații
special amenajate, de către personal specializat pentru această
operațiune.
Art. 9. — Operatorii economici sau autoritățile care au în
administrare traseele sunt obligate să le întrețină, împreună cu
stațiile și mijloacele de transport în comun, în condiții optime de
igienă, să asigure întreținerea, salubrizarea și curățarea
permanentă, să realizeze dezinfecția și dezinsecția vehiculelor
ori de câte ori este nevoie și să asigure un microclimat favorabil
în mijloacele de transport.
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b) controlul calității prelucrării sanitare a spațiilor de odihnă
pentru personalul menționat la art. 2 și pentru sălile de utilitate
publică din domeniul transporturilor se realizează prin
prelevarea de probe privind contaminarea suprafețelor și
aeromicroflorei. Evaluarea încărcăturii bacteriologice a
suprafețelor se realizează prin prelevarea de probe. Probele se
recoltează semestrial, după efectuarea curățeniei și a
deznifecției. Rezultatele vor fi exprimate în UFC/100 cm2 de
suprafață. Indicatorii utilizați pentru evaluarea salubrității
suprafețelor din aceste spații sunt: număr total de germeni la
37ºC, număr de streptococi, număr de stafilococi, număr de
coliformi. Valorile acceptate pentru acești indicatori sunt:
NTG-37ºC = 100/cm2, germenii hemolitici nu trebuie să
depășească 1% din NTG-37ºC, stafilococi piogeni, streptococi
β-hemolitici și coliformi absenți. Prezența stafilococilor și
coliformilor arată contaminare mare, insalubritate ridicată și deci
operațiune de salubrizare ineficientă sau neefectuată;
c) încărcătura microbiologică a aerului se controlează prin
recoltarea de probe de aeromicrofloră. Probele se recoltează
semestrial, în sezoanele extreme, în spații în care se consideră
că s-a făcut curat. În funcție de suprafața încăperii se stabilesc
2—6 puncte de recoltare prin sedimentare pe placă după
expunere de 15 minute în medie. Indicatorii utilizați pentru
evaluarea calității aerului sunt NTG-37ºC, număr de streptococi,
număr de coliformi fecali, număr de stafilococi. Valorile
acceptate pentru acești indicatori sunt: NTG-37ºC=1000UFC/m3
aer, streptococi α- hemolitici = 1% din NTG, coliformi 0/m3,
stafilococi fără normă (cu cât proporția este mai mare, cu atât
contaminarea este mai mare). Prezența stafilococului denotă o
contaminare de origine umană. Depășirea valorilor indicate
denotă ineficiența operațiunilor de salubrizare.
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Art. 5. — Operatorii economici care prestează servicii de
transport în comun urban și preorășenesc vor lua măsuri de
întreținere zilnică a condițiilor de igienă optime în mijloacele de
transport, la capetele de linii și în stații.
Art. 6. — (1) La amenajarea traseelor mijloacelor de
transport în comun autoritățile în a căror administrare se află
aceste trasee vor ține seama de următoarele cerințe privind
menținerea sănătății populației și a personalului:
a) alegerea traseului se face astfel încât să nu parcurgă zone
cu obiective protejate (locuințe, parcuri, locuri de odihnă, de
studiu, asistență medicală, îngrijirea copiilor și bătrânilor etc.), iar
dacă acest lucru este inevitabil din considerente urbanistice, se
păstrează distanțele stabilite prin studii de impact între aceste
trasee și obiectivele protejate; în aceste studii se iau în
considerare emisiile de poluanți chimici și pulberi, de zgomot și
de vibrații;
b) alegerea amplasamentelor stațiilor se face ținându-se
seama și de posibilitățile unor categorii de populație (vârstnici,
copii, bolnavi cu maladii cronice, persoane cu dizabilități) de a
parcurge pe jos distanța de la locuința lor la stație;
c) amenajarea traseelor se face astfel încât să se reducă la
minimum impactul poluanților asupra sănătății publice (linii de
tramvai insonorizate, pavimente din materiale care să nu
producă zgomot și să nu elibereze în atmosferă substanțe
chimice sau pulberi periculoase, evitarea detaliilor accidentate în
pavimente). La capetele de linii se amenajează spații de
refacere pentru personal și pentru adăpostirea conducătorilor

B. TRANSPORTUL AERIAN

Art. 10. — La proiectarea, construirea și în timpul exploatării
aeronavelor și a aeroporturilor se respectă normele de protecție
sanitară a echipajului, călătorilor și a personalului din
aeroporturi.
Art. 11. — (1) Aeroporturile trebuie să beneficieze de apă
potabilă de calitate și în cantitate suficientă pentru nevoile proprii
și pentru aprovizionarea aeronavelor.
(2) Instalațiile și utilajele folosite trebuie să funcționeze astfel
încât să nu modifice calitatea apei din rețea. Controlul calității
apei se face conform prevederilor legislației în vigoare, din
puncte cu importanță epidemiologică, în cadrul monitorizării de
control.
(3) Trebuie asigurată rezerva proprie de apă pentru cel puțin
24 de ore, în funcție de necesitățile aeroportului.
(4) Pentru aprovizionarea aeronavelor se folosește rețeaua
de alimentare centrală a aeroportului, avizată și autorizată
sanitar conform reglementărilor în vigoare. Se păstrează o
evidență specială, care să precizeze data și ora alimentării,
cantitatea și calitatea apei introduse în rezervoare (clorul
rezidual liber), precum și utilajul și instalația de alimentare.
(5) La bordul aeronavei, în funcție de rută, se asigură o
cantitate de 0,9—4,55 l apă/persoană/12 ore de zbor.
(6) Clorul rezidual se controlează de minimum 3 ori/zi de
către personalul specializat al deținătorului instalației de apă.
Rezultatele controlului sunt înregistrate și transmise săptămânal
autorității sanitare care supraveghează aeroportul.
(7) Rețeaua de apă aflată în responsabilitatea directă a
autorităților aeroportului trebuie construită, exploatată și
întreținută astfel încât să distribuie permanent apă potabilă de
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posibilității de racordare la sistemele publice de canalizare,
unitățile sunt obligate să se doteze cu instalații proprii pentru
colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se execută
și se exploatează astfel încât să nu constituie un pericol pentru
sănătate;
c) este interzisă îndepărtarea apelor uzate direct pe sol (curți,
grădini, străzi, locuri riverane) sau în bazine naturale de apă în
zona de protecție sanitară a surselor și instalațiilor centrale de
alimentare cu apă;
d) canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea
apelor meteorice. Aceste canale trebuie întreținute permanent în
stare bună de funcționare, prin curățare și repararea
defecțiunilor.
Art. 15. — A. Evacuarea deșeurilor solide:
1. de la aeronave — se efectuează în bacuri de polietilenă
etanșe și rezistente, care se descarcă la fiecare escală și se
înlocuiesc cu altele spălate și dezinfectate. Ulterior reziduurile
sunt neutralizate;
2. de pe aeroport (holuri, birouri, restaurante, depozite,
ateliere) — se face în recipiente din material neabsorbant,
prevăzute cu saci de polietilenă închiși ermetic. Recipientele se
amplasează în mai multe puncte accesibile personalului și
pasagerilor;
3. punctele de colectare intermediară sunt amplasate pe sol
betonat, sunt prevăzute cu instalații de spălare și cu rigole în
pantă, precum și cu sifon de drenare în rețeaua de canalizare a
aeroportului;
4. îndepărtarea reziduurilor solide se face cu vehicule
speciale, cu dispozitive mecanice de încărcare și compactare,
evitând răspândirea deșeurilor pe sol.
B. Evacuarea reziduurilor lichide:
1. de la aeronave — se colectează în tinete mobile sau fixe
(cu pereți rotunjiți la interior) prevăzute cu sisteme de fixare,
etichetate distinct (culoare galbenă), de unde, printr-o trapă
specială, situată diametral opus față de cea de alimentare cu
apă potabilă, sunt evacuate în mașini speciale de vidanj sau în
rețeaua de canalizare. Pentru zborurile la mare altitudine, în
lipsa unor sisteme de încălzire, este indicat a se introduce în
fiecare tinetă/bac un litru de etilenglicol, în scopul evitării
congelării lichidului și evitării blocării orificiului de vidanj. După
golire tinetele se spală cu detergent — dezinfectant, conform
Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare. Este de dorit dispunerea de apă
caldă la 1,4 atm și perii care să permită eliminarea materiilor
solide aderente;
2. de pe aeroport — este obligatorie existența a 3 sisteme
de colectare și evacuare a reziduurilor lichide:
a) sistemul de drenare a apelor de pe suprafețele de rulare
a aeronavelor, care poate fi racordat la rețeaua urbană de
canalizare;
b) sistemul de drenare a reziduurilor lichide provenite de la
grupurile sanitare;
c) sistemul de evacuare a vehiculelor-vidanjă .
Art.16. — (1) Vehiculele-vidanjă de pe aeroport îndeplinesc
următoarele condiții:
a) camioanele utilizate pentru serviciul toaletelor aeronavelor
trebuie să fie diferite de cele pentru aprovizionarea cu apă
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calitate, conform prevederilor legislației în vigoare. Controlul
calității apei se face în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 12. — (1) În aeroporturi, punctele de alimentare cu apă
pentru călători trebuie realizate din material inoxidabil și montate
sub un unghi care să nu permită răspândirea apei pe paviment.
(2) Gura de apă trebuie să fie montată la un nivel superior
preaplinului chiuvetei, cu jetul ascendent, protejată printr-un
dispozitiv inoxidabil, montat astfel încât gura consumatorului să
nu atingă gura de apă.
Art. 13. — (1) Înmagazinarea apei potabile la bordul
aeronavelor se face fie prin priză directă la rețea, fie prin
camioane-cisternă.
(2) În cazul aprovizionării prin priză directă, aceasta va fi
situată suprateran, la o distanță de cel puțin 30 m de prize cu
altă destinație, vizibilă, acoperită și inscripționată distinct.
(3) Camionul-cisternă folosit pentru transportul apei până la
aeronavă trebuie utilizat numai pentru apă potabilă și trebuie să
fie inscripționat, în acest sens folosind culoarea albastră.
Construcția cisternei trebuie realizată numai din materiale
avizate sanitar pentru transportul apei potabile (rezistente la
coroziune, care să nu cedeze metale sau alte substanțe, să
confere etanșeitate etc.). Agentul de handling va obține
autorizații sanitare de funcționare pentru mijloacele de
alimentare cu apă potabilă. Gurile de intrare și ieșire trebuie să
fie orientate în jos și să fie prevăzute cu dispozitive nefiletate
care să permită racordul rapid al tubulaturii de alimentare a
cisternei și aeronavelor. Tubulatura de alimentare la avion și la
cisternă va fi protejată împotriva contaminării și efectuându-se
operațiuni rapide de dezinfecție înainte de cuplare. Furtunurile
pentru apă potabilă trebuie să fie fabricate din materiale avizate
sanitar și să fie spălate în interior, în totalitate, înainte de
racordarea la camionul-cisternă sau la aeronavă. Suprafața
interioară a furtunurilor nu trebuie să prezinte fisuri, zgârieturi
superficiale sau gâtuiri de scurgere. Când nu este pus în
funcțiune, ajustajul trebuie păstrat într-o soluție hiperclorinată.
Orificiile de intrare si ieșire trebuie prevăzute cu capace și
obturatoare care trebuie să acopere orificiile, puse la locul lor
atunci când nu se desfașoară operații de intrare și ieșire a apei.
(4) Cel puțin la 3 săptămâni rezervoarele camioanelorcisternă se tratatează cu jet de vapori sau cu soluții de produse
biocide avizate sanitar. Pentru dezinfecția apei din rezervorul cisternă se folosește cloramina sau clorul gazos din aparate de
clorare portabile sau fixe .
Art. 14. — (1) Aeroporturile trebuie dotate cu instalații de
evacuare a deșeurilor solide și lichide atât de la aeronave, cât
și de la sol.
(2) Sistemele de evacuare trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) îndepărtarea și epurarea apelor uzate menajere, apelor
uzate industriale, a altor ape uzate și a apelor meteorice să se
realizeze astfel încât să nu creeze disconfort și îmbolnăvirea
membrilor comunității. Apele uzate epurate vor fi evacuate astfel
încât, în avalul deversării, apele receptorului să se încadreze,
conform normelor, în prevederile standardului de calitate a
apelor de suprafață, după categoria de folosință. La proiectarea
și realizarea sistemelor de canalizare și epurare se va respecta
legislația sanitară în vigoare;
b) îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face
numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate. În lipsa
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Art. 20. — În unitățile de preparare a alimentelor de pe
aeroporturi se respectă următoarele reguli de primă importanță:
a) salata verde se spală 5 min. sub jet de apă potabilă;
b) carnea (pasăre, pește, alte produse) se decongelează
complet și se prelucrează termic imediat;
c) platourile cu prânzuri calde pentru scurt-curier (cu
decolare în ora următoare) se țin în cuptor la 63—74°C;
d) celelalte produse se refrigerează (+ 4°C) și se transportă
la aeronavă în module cu zăpadă carbonică. La bord, înainte de
consum, se reîncălzesc la +82°C;
e) prânzurile ce se livrează sub formă congelată pentru
zborurile scurt-curier se păstrează la –18°C. Dacă se prelungește
timpul de păstrare, alimentele se țin la –26°C ÷ –29°C;
f) alimentele crude se manipulează cu pense, furculițe,
mănuși de unică folosință;
g) ferestrele se protejează cu plase contra vectorilor;
h) se amenajează sisteme de închidere automată la uși sau
cortine de aer rece;
i) spălarea manuală a ustensilelor și a veselei se face în
3 etape: apă la 45°C cu detergent, apă la 50°C cu detergent,
apă la 82°C;
j) spălare automată cu utilaje și soluții-detergent conform
indicațiilor producătorului ;
k) chiuvetele pentru spălarea mâinilor se doteză cu dozator
automat de detergent;
l) curățarea tuturor elementelor fixe și mobile și a suprafețelor
se face de mai multe ori pe zi, de către personal calificat și
cunoscător al riscurilor de contaminare și al modalităților
practice de dezinfecție, după un plan riguros;
m) transportul produselor alimentare la aeronave se face cu
vehicule speciale prevăzute cu refrigerator. După fiecare
transport aceste vehicule se igienizează cu detergent și
dezinfectant.
Art. 21. — Asigurarea cu alimente la bordul aeronavelor:
1. Alimentele se preiau printr-o trapă specială;
2. Se depun în 1-2 orificii de bord, în funcție de regimul termic
din momentul servirii lor:
a) prânzuri reci:
— se oferă pe platouri deja pregătite, sigilate și etichetate;
— se mențin în module de refrigerare sau containere cu
zăpadă carbonică;
b) prânzuri calde:
— pentru zboruri scurt-curier:
— servite ca atare imediat după decolare;
— până la distribuire se păstrează în cuptoare la 63°C;
— pentru zboruri cu o durată mai mică de două ore,
prânzurile etichetate se depun în containere refrigerate și pot fi
consumate reîncălzite, într-un interval de maximum 45 de
minute;
— pentru zboruri lung-curier:
— se pregătesc din mâncăruri congelate sau refrigerate
prin reîncălzire foarte rapidă în cuptoare la 85°C (cuptor cu
microunde sau convecție);
— se servesc imediat după tratare termică.
3. Cuburile de gheață se fac numai din apă potabilă. Se
livrează la bordurile aeronavelor în saci de polietilenă sigilați sau
în alte ambalaje specifice de unică folosință.
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potabilă și trebuie ținute în spații total izolate față de cele unde
sunt camioanele-cisternă;
b) toate racordurile, furtunurile, tubulatura destinată evacuării
toaletelor și clătirii acestora trebuie să fie de alte dimensiuni sau
de alt tip decât cele pentru apă potabilă (colorate în galben);
c) cisternele, camioanele și vehiculele sunt inscripționate cu
mențiuni și marcaje corespunzătoare (în acest caz se va folosi
culoarea galbenă).
(2) Aeroportul sau agentul de handling deține și exploatează
acest tip de vehicule pentru care va exista autorizație sanitară
de funcționare.
(3) Toate instalațiile de spălare, inclusiv cele destinate
vehiculelor sau bacurilor, trebuie proiectate astfel încât să evite
orice reflux în rețeaua de aducțiune a apei.
(4) Vehiculele de vidanjare se evacuează în puțuri colectoare
aflate la cel puțin 30 m de spațiile ce necesită grad crescut de
igienizare (bloc alimentar, racorduri de apă potabilă). Puțurile
colectoare sunt prevăzute cu grilă colectoare la partea
superioară, sunt racordate la rețeaua generală de canalizare,
acoperite, betonate și sunt dotate cu dispozitive antireflux, cu
instalații de spălare și dezinfecție a solului. Puțurilor colectoare
li se asigură un perimetru de protecție sanitară.
(5) Instalațiile și utilajele trebuie dezinfectate săptămânal sau
după fiecare descărcare totală în rețeaua de canalizare ori în
alte sisteme autorizate.
Art. 17. — (1) Pe aeroport se amenajează grupuri sanitare în
sala de sosire, în sala de plecare, în sala de tranzit și în
restaurante.
(2) Grupurile sanitare sunt prevăzute cu vestibule ventilate
mecanic, chiuvete, toalete pisoare și cabine cu plafon și pereți
lavabili, neperforați, din faianță, ceramică sau mase plastice
avizate sanitar. Ferestrele din sticlă laminată, translucidă, cu
margini în unghi de 45, asigură iluminatul convenabil, în
contrast.
(3) Pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute
amenajări speciale.
(4) Grupurile sanitare se dotează cu săpun lichid, uscătoare
de mâini sau prosoape de hârtie.
Art. 18. — (1) Aeroporturile trebuie dotate cu instalații
adecvate de preparare, manipulare și servire în condiții igienice
a alimentelor și băuturilor.
(2) Sursele de alimente trebuie avizate, autorizate și
controlate de autoritățile sanitare și sanitar-veterinare ale
Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor.
(3) Alimentele au inscripționate pe ambalaj, cu bandă albă
specifică pentru alimentele distribuite pe aeroport, data
preparării lor.
(4) Acolo unde există distribuitoare automate de alimente și
băuturi, acestea se curăță la 24-48 de ore, pe toate suprafețele,
atât în interior, cât și în exterior, cu lavete diferite de tifon
impregnat cu detergent, dezinfectant și apă potabilă. Se
păstrează o evidență clară a acestor operațiuni la fiecare.
(5) Prânzurile ce urmează a fi servite la bordurile aeronavelor
și echipajului se pregătesc pe fluxuri separate față de cele puse
la dispoziția pasagerilor la sol, personalului de aeroport,
vizitatorilor.
Art. 19. — Toate spațiile care asigură circuitul alimentelor și
anexele lor trebuie să întrunească cerințele igienico-sanitare
conform legislației în vigoare.
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(3) Operațiunile se efectuează cu lavete de unică folosință,
impregnate cu substanțe-detergent dezinfectante, dezodorizante,
care se păstrează în saci de polietilenă sigilați.
(4) Salubrizarea generală se efectuează conform art. 24
alin. (2), precum și următoarele:
a) curățarea, spălarea și dezinfecția tuturor suprafețelor
lavabile;
b) aspirarea mochetei și gurilor de aerație;
c) perierea spatelui fotoliilor;
d) înlocuirea huselor.
(5) Prezența unui pasager cu boală infecțioasă la bord
impune efectuarea dezinfecției aeronavei la prima escală. În caz
de boală transmisă prin apă sau alimente, se impregnează toate
suprafețele cu dezinfectant de nivel mediu, apoi suprafețele se
spălă cu apă caldă și se usucă. Suprafețele dure umectate cu
dezinfectant de nivel mediu conform indicațiilor producătorului
se spală cu apă caldă. Personalul care efectuează operațiunile
va avea echipament de protecție pentru aparatul respirator, ochi,
tegumente.
Art. 25. — Aeroportul trebuie să dispună de cabinet medical
dotat conform prevederilor legale. În aeroport personalul
medical trebuie să asigure și serviciile de supraveghere a
condițiilor igienico-sanitare, vizând:
a) tipul, calitatea și starea materialului din dotarea cabinetelor
medicale;
b) capacitatea și competența personalului (conduita în caz
de boli care impun carantina, controlul vaccinărilor obligatorii și
al conduitei în cazul zborurilor în țările cu climă caldă).
Art. 26. — (1) În aeroporturi trebuie asigurate zone de tranzit
direct, supravegheate de autoritățile sanitare locale, precum și
posibilități de izolare a bolnavilor suspecți de maladii
transmisibile.
(2) Zonele de tranzit direct trebuie prevăzute cu toalete
igienice, lavabouri, locuri de odihnă pentru mamele care
alăptează și pentru pasagerii bolnavi.
Art. 27. — (1) Aeronavele trebuie să dispună de apă potabilă
provenind de la rețeaua aeroportului, care să respecte normele
de calitate.
(2) Rezervoarele, conductele, recipientele și buteliile folosite
pentru distribuția sau conservarea apei la bordul aeronavelor
trebuie să fie întreținute igienic, astfel încât să nu modifice
calitatea apei, să fie supuse lunar sau mai des operațiunilor de
dezinfecție, în funcție de rezultatele analizelor bacteriologice pe
eșantioanele prelevate. Înainte de fiecare zbor ele sunt tratate
conform prevederilor art.13.
(3) În interiorul aeronavei apa se distribuie prin presiune sau
gravitație la toate prizele.
(4) Pentru consumul apei pasagerii folosesc, de regulă,
pahare de unică folosință, colectate ulterior în recipiente
adecvate.
Art. 28. — Punctul de apă în aeronavă trebuie să fie accesibil
și situat în sectorul serviciilor aeronavei.
Art. 29. — La fiecare schimbare/alimentare cu apă a
aeronavei clorul rezidual trebuie sa fie de maximum 0,25 mg/l .
Art. 30. — În aeronave trebuie menținut un anumit confort, și
anume:
a) amenajarea de cabine presurizate, cu respectarea
reglementărilor aplicabile;
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4. Pentru pilot și copilot se asigură prânzuri diferite, provenite
din alimente diferite și/sau blocuri alimentare diferite.
5. Personalul de bord va respecta integral normele de igienă
individuală și a veselei, conform prevederilor legale.
6. La bordul aeronavei ustensilele și vesela de unică folosință
se îndepărtează după utilizare. Reziduurile menajere se
precolectează pe sortimente și sunt depozitate în saci închiși,
pregătiți în vederea descărcării pe aeroport, în containere
speciale.
7. Decelarea de urme, fragmente sau corpuri de insecte pe
una dintre fețele platourilor scoase din modul impune
vaporizarea spațiului infestat cu substanțe insecticide.
8. La aterizare toate resturile de alimente și prânzurile
neconsumate se colectează în recipiente de plastic sau metal,
închise etanș, care se descarcă rapid și igienic, printr-o trapă
specială de evacuare, într-un container de detritusuri, utilizat pe
aeroport, după efectuarea, operațiunii de dezinfecție,urmând a
fi transportate de vehicule speciale. Evacuarea deșeurilor către
unități de neutralizare aprobate sanitar-veterinar conform
Regulamentului CE nr. 1.774/2002, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene L 63/4 din 1 martie 2007, se realizează prin
contract între administrația aeroporturilor și societățile
respective.
9. Recipientele de depozitare se spală la 2-3 zile în
perioadele calde si la 6-7 zile în cele reci, cu mașini având cuve
de spălare, folosind apă la 60°C și detergenți. Se clătesc în cuve
de clătire cu apă la 32°C.
Art. 22. — Pentru protecția la sol contra insectelor,
rozătoarelor și a altor vectori de boli transmisibile a pasagerilor,
echipajului și a populației, aeroporturile trebuie să dispună de
servicii de combatere a vectorilor precum țânțari, muște, purici,
păduchi, șobolani și alții, precum și de echipamente și produse
biocide de combatere a acestora, în special cu acțiune
remanentă, avizate conform prevederilor legislației în vigoare.
Art. 23. — (1) În vederea eliminării insectelor zburătoare și a
rozătoarelor se aplică măsuri de combatere în aeronave,
vehicule, în clădiri și pe o rază de 400 m în jurul perimetrului
aeroportului, oricare ar fi forma de proprietate asupra terenurilor
și clădirilor din acest perimetru.
(2) Aceste activități se practică numai de personal instruit,
care folosește banderole datate pentru identificarea spațiilor
tratate și păstrează o evidență clară a acestor operații.
(3) Se folosesc tehnici și materiale avizate conform
prevederilor legislației în vigoare.
(4) Inspectorii sanitari ai Direcției de Sănătate Publică din
cadrul Agenției de Sănătate Publică a Ministerului
Transporturilor verifică lunar măsurile de dezinsecție și
deratizare. Aeroportul trebuie să dispună de mijloace pentru
dezinfecția și dezinsecția echipajului, călătorilor și bagajelor,
aeronavelor, precum și a altor obiecte și instalații.
Art. 24. — (1) Salubrizarea aeronavelor cuprinde un minim
de măsuri ce se aplică în timpul escalelor sau, la nevoie, în
timpul zborului, precum și salubrizarea generală care se
efectuează la fiecare 24 de ore.
(2) Salubrizarea minimă se efectuează la nivelul oficiilor de
bord, toalete și cabină de pilotaj și constă în:
a) ridicarea reziduurilor solide din orice vas de colectare;
b) aspirarea tuturor suprafețelor;
c) completarea toaletei cu materiale consumabile.
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b) amenajarea de sisteme de aer condiționat (t=22 ± 22°C,
umiditate 35%), iar pentru zborurile la peste 12.000 m, sisteme
de reducere a concentrației de ozon;
c) asigurarea iluminatului modular;
d) realizarea interiorului aeronavei din materiale având culori
odihnitoare și proprietăți fonoabsorbante.
Art. 31. — Aeronava trebuie să dispună de un lavabou din
material rezistent, ușor de spălat și bine fixat. Gura robinetului
este situată la 2,5 cm deasupra orificiului preaplinului. Grupul
sanitar trebuie să dispună de săpun și șervețele în cantitate
suficientă de apă caldă și rece.
Art. 32. — Recipientele utilizate în caz de rău de zbor trebuie
să fie realizate din material neabsorbant și etanș, colectat după
utilizare în saci de polietilenă sigilați.
C. TRANSPORTURILE FEROVIARE
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Art. 33. — Prezentele norme se referă la elementele fixe
(mijloace fixe) — stațiile de cale ferată, triaje, depouri, revizii
vagoane, ateliere, poduri, viaducte, instalații, tunele și elemente
mobile (mijloace mobile) — material rulant.

d) săli de așteptare prevăzute cu mobilier adecvat, în număr
suficient, confortabil, confecționat din materiale lavabile. Sălile
de așteptare sunt prevăzute cu sisteme de încălzire nepoluante
și sisteme de aerisire eficiente. Acestea se curăță prin
îndepărtarea oricăror forme de detritusuri și a prafului folosind
detergenți cu proprietăți biocide. Curățarea pardoselilor se
realizează cu ștergător umezit. În situații epidemiologice
specifice sau de contaminare biologică se aplică dezinfecția;
e) iluminatul artificial al peroanelor și sălilor de așteptare, al
cărui nivel va fi de minimum 70 lucși pentru iluminatul
fluorescent;
f) grupuri sanitare (toalete, latrine cu fosă vidanjabilă,
pisoare) în număr suficient; grupurile sanitare se mențin în stare
de funcționare și de curățenie, dezinfectate zilnic cu substanțe
clorigene sau produse avizate conform prevederilor legislației în
vigoare. Dotarea grupurilor sanitare cu materiale ca hârtie
igienică, săpun, mijloace de ștergere sau uscare a mâinilor după
spălare este obligatorie. Este interzisă utilizarea prosoapelor
textile în grupurile sanitare comune.
Art. 36. — (1) Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte
locuri decât cele amenajate special și autorizate sanitar.
(2) Precolectarea secundară, adică strângerea și
depozitarea provizorie a pungilor cu deșeuri menajere, în
punctele de precolectare organizată se face în recipiente
dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive
de prindere adaptate modului de golire, ușor transportabile,
concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării
și să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.
(3) Recipientele sunt concepute astfel încât accesul la ele să
fie rapid și ușor, iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de
manevrat și să asigure etanșeitatea. Recipientele, indiferent de
categoria lor, sunt confecționate din materiale rezistente la
solicitări mecanice sau la agresiuni chimice, ușor de spălat și
dezinfectat. Recipientele se mențin în bună stare și se
înlocuiesc imediat, la primele semne de pierdere a etanșeității.
Ele se amplasează în spații special amenajate, în condiții
salubre, respectându-se condițiile specificate la art. 15.
(4) Recipientele se golesc peridic, nu mai rar de două zile
vara (1 aprilie—1 octombrie) și de 3 zile iarna (1 octombrie—
1 aprilie).
(5) Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie
să fie acoperite și prevăzute cu sisteme de golire automată a
recipientelor de precolectare secundară și să nu permită
răspândirea conținutului în cursul transportului. Ele sunt
întreținute igienic și dezinfectate periodic. În acest scop
compartimentul destinat deșeurilor este confecționat din
materiale rezistente la solicitările mecanice și agresiunile
chimice.
Art. 37. — Se asigură buna întreținere și dezinfecția stațiilor
care dispun de instalații proprii de apă. Instalația va funcționa
după avizare sanitară în baza autorizației sanitare de
funcționare. Acolo unde se folosește trenul de apă acesta va fi
avizat și autorizat sanitar.
Art. 38. — Celelalte unități care asigură funcționarea stației
și servirea călătorilor trebuie să respecte normele de igienă
corespunzătoare specificului de funcționare .
Art. 39. — Salubrizarea vagoanelor se asigură de către
personalul specializat pentru operațiuni de salubrizare, iar
întreținerea lor într-o stare tehnică corespunzătoare, de către
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Art. 34. — Elementele fixe trebuie să dispună de sisteme de
alimentare cu apă potabilă, de îndepărtare a apelor uzate, a
deșeurilor solide și lichide. În stațiile cu trafic mare de călători se
asigură unități de alimentație publică, precum și unități de
asistență medicală.
Art. 35. — (1) Stația de cale ferată se amplasează în
perimetrul localității și se dimensionează corespunzător
volumului traficului. Se iau măsuri de protecție — perdele
vegetale și panouri din materiale fonoabsorbante.
(2) Se amenajează căi de acces în și din interior, cu dotări
speciale pentru persoane cu dizabilități, cu sens unic și parcări
suficiente.
(3) Stațiile de cale ferată trebuie prevăzute cu sisteme de
ventilație, iluminat și încălzire atât în spațiile pentru personal,
cât și în sălile de așteptare.
(4) La proiectarea, construcția, amenajarea și întreținerea
stațiilor de cale ferată se asigură:
a) peroane spațioase cu paviment realizat din materiale
antiderapante, ce permit întreținerea ușoară și care să împiedice
dispersia particulelor în aer; lungimea peronului trebuie să fie
cel puțin egală cu cea mai mare lungime a garniturii de tren de
persoane ce poate tranzita stația; înălțimea peronului trebuie
calculată în așa fel încât distanța dintre ultima treaptă a
vagonului de călători și peron să fie mai mică de 20 cm;
peroanele sunt prevăzute cu mobilier adecvat, confecționat din
materiale lavabile;
b) sisteme de distribuție a apei potabile, la peroane, în jet
ascendent sau fântâni, care să respecte condițiile prevăzute de
legislația în vigoare;
c) coșuri pentru colectarea reziduurilor solide, prevăzute cu
pungi de polietilenă ce se îndepărtează odată cu acestea,
amplasate în recipiente acoperite pe peron, săli de așteptare,
alte spații; în zone publice operatorii economici au obligația să
asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea
deșeurilor solide;
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c) iluminarea naturală 1/3,3, iar cea artificială fluorescentă
150 lucși în zonele de citit și 100 lucși în zona locurilor de șezut,
cu un coeficient de uniformitate a iluminării de 0,7—1,3;
8. conducte de alimentare cu apă realizate din materiale
prevăzute în standardele în vigoare, izolate termic si prevăzute
cu dispozitive de încălzire pentru protecție împotriva înghețului;
9. conducte de evacuare a apelor uzate termoizolate și
dispuse astfel încât să nu murdarească instalațiile de sub
vagoane (osii și boghiuri);
10. rezervor de apă cu o capacitate minimă de 10 litri /loc de
vagon; umplerea rezervorului se face prin racorduri etanșe, cu
protecție împotriva contaminării apei;
11. grup sanitar racordat la instalația de apă, beneficiind de
un sistem de evacuare a apei uzate, având planșeul realizat din
materiale impermeabile și ușor lavabile, dotat cu o cutie metalică
sau de material plastic pentru depunerea reziduurilor solide, vas
pentru săpun lichid, cu dispozitiv de dozare, raft pentru obiecte
de toaletă, sub care se va inscripționa “Apă nepotabilă”; cutie
pentru șervete din hârtie curate, separat cutie pentru șervețele
utilizate, cutie pentru tampoanele igienice folosite, suport pentru
hârtie igienică, vas cu soluție dezinfectantă pentru vasul toaletei,
montat lângă rezervorul de apă. Dotarea minimă a toaletei
cuprinde:
a) săpun lichid — 0,4 l/săpunieră ;
b) hârtie igienică — 1/2 rulou/1 toaletă;
c) șervețele — 1/4 pachet /cutie pentru prosoape;
d) tablete dezodorizante — 15 g/1 toaletă;
e) materiale dezinfectante;
f) punguțe din polietilenă, pentru colectarea tampoanelor
igienice folosite.
Art. 41. — Se interzice utilizarea vagoanelor care au parcurs
o zonă cu risc epidemiologic crescut, pentru care nu au fost
luate măsuri de carantină.
Art. 42. — Vagonul de dormit va avea în dotare cabine de
2 și 3 locuri.Vagonul-cușetă este un alt tip de vagon cu cabine
cu 4 și 6 locuri, în funcție de clasa vagonului. Ambele tipuri de
vagoane au un spațiu pentru conductor și o nișă unde este
amplasat arzătorul de motorină (pentru vagoanele cu instalație
de încălzit cu combustibil lichid). În legătură cu aceasta trebuie
respectate următoarele:
a) cabinele trebuie să dispună de: paturi prevăzute cu
dispozitive de ridicare la perete, astfel încât să se asigure
șederea comodă în timpul zilei, etajere și nișe pentru bagaje,
scară, cuier, cutie pentru resturi alimentare prevăzută cu pungă
de plastic și lenjerie de pat. Suplimentar vagonul de dormit va fi
dotat cu: garderobă pentru haine, precum și cu un sistem de
masă cu lavoar, dispozitiv de deschidere a sticlelor, etajere,
suport pentru pahare și iluminat propriu, precum și cu set de
igienă personală;
b) încăperea pentru conductor va avea dotările pentru igiena
individuală, dulap pentru îmbrăcăminte, dulap pentru alimente,
dulap pentru lenjerie curată și, separat, pentru cea utilizată,
chiuvetă pentru spălarea veselei, cu apă caldă și rece;
c) alimentarea cu apă trebuie să asigure 25 l/loc de dormit;
d) sistemul de încălzire trebuie să asigure 20—22ºC în
cușetă, 23—25ºC în spălătoare și 18ºC la toaletă;
e) iluminatul artificial va fi de 50 lucși la toaletă și de 100 lucși
deasupra oglinzii;
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personalul tehnic de specialitate. Pentru exploatarea în condiții
de siguranță și confort a vagoanelor sunt necesare instalații și
materiale care îndeplinesc toate caracteristicile impuse de
normativele în vigoare; vagoanele se dotează cu următoarele
instalații și materiale:
a) alimentarea cu apă a rezervoarelor se face astfel încât să
nu fie contaminați hidranții și sistemele de aprovizionare;
rezervoarele de apă trebuie alimentate atât timp cât vagoanele
sunt apte de circulație la fiecare îndrumare și se dezinfectează
lunar;
b) sunt necesare instalații de preîncălzire a vagoanelor în
sezonul rece (inclusiv mijloace de remorcare);
c) canal tehnic pentru revizia vagoanelor, care poate fi utilizat
pentru operațiunile de salubrizare, fără suprapunerea operațiilor
tehnologice;
d) stații de spălare cu instalații de apă caldă și materiale de
curățenie avizate sanitar;
e) reviziile de vagoane trebuie să dețină o grupă tehnică
dimensionată corespunzător, astfel încât să permită
salubrizarea vagoanelor cuprinse în grafic; se interzice folosirea
liniilor curente pentru operațiunile de vidanjare;
f) evacuarea apelor reziduale și a deșeurilor menajere
provenite din operațiunile de salubrizare se face cu respectarea
prevederilor Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată.
Prescripții privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecția și
desinfecția vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice și
a automotoarelor” NTF nr. 56-001:2006, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
nr. 1.015/2006.

rm

SECȚIUNEA a II-a

in

fo

Mijloace mobile

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

Art. 40. — Vagoanele pentru călători se construiesc din
materiale cu stabilitate chimică — coeficient scăzut de
conductibilitate termică și electrică, asigurându-se protejarea
platformelor de trecere între vagoane împotriva factorilor
meteorologici, cu un grad de securitate a treptelor și ușilor și cu:
1. lățimea coridorului de minimum 0,7 m;
2. ferestre din sticlă securizată, fono- și termoizolantă
(geamuri duble), având mecanisme sigure și ușor de mânuit;
3. dotarea cu paliere portbagaj din grilă metalică sau material
plastic, cu oglinzi, cuiere și recipiente pentru deșeuri;
4. instalații de apă și de evacuare a apelor uzate, de iluminat,
încălzire și ventilație;
5. spațiu pentru spălat lângă toaletă, cu planșeu impermeabil,
oglindă, cuier, lavoar iluminat artificial, priză electrică, vas pentru
săpun lichid, cu dispozitiv de dozare, cutie pentru prosoape de
hârtie utilizate;
6. fotoliile din compartimente realizate din materiale ușor de
curățat;
7. în compartiment trebuie asigurate următoarele:
a) temperatura în sezonul rece să fie minimum 20ºC, sursele
de căldură să fie curate și prevăzute cu ecrane de protecție;
temperatura corpului de încălzit să nu depășească 80ºC;
b) calitatea aerului interior în urma ventilației să fie: maximum
5.000 ppm CO2, debitul minim de aer proaspăt echivalent la 20°
și 50% umiditate/oră/loc ocupat, în funcție de temperatura
exterioară,variind între 10—20 mc în condiții extreme;
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etichetele ambalajelor, în condițiile asigurării lanțului de frig sau
temperaturilor de păstrare-conservare, precum și a condițiilor
specifice impuse privind manipularea, transportul și depozitarea
acestora.
Art. 45. — (1) Vagoanele-bar au în componență: bar, spațiu
pentru prepararea sandviciurilor, spații frigorifice, anexe social
sanitare. Se respectă normele prevăzute la art. 44.
(2) Se poate utiliza veselă (tacâmuri, farfurii, pahare) de
unică folosință.
Art. 46. — În vagoanele de clasă se pot comercializa numai
produse ambalate corespunzător și manevrate în condiții de
igienă.
Art. 47. — (1) Salubrizarea la interior (normală sau curentă)
a vagoanelor-restaurant/bistro și bar se execută obligatoriu
înainte de fiecare îndrumare a vagoanelor în cursă, iar
salubrizarea interioară radicală se execută cel puțin o dată pe
lună, în cadrul acesteia desfășurându-se și procesul de
salubrizare exterioară.
(2) Operațiunile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se
realizează la intervalele stabilite la art. 42 lit. g).
Art. 48. — Salubrizarea vagoanelor (la interior și exterior)
se execută conform Normei Tehnice Feroviare NTF
nr. 56-001:2006 — Vehicule de cale ferată — prescripții privind
salubrizarea, deratizarea, dezinsecția și dezinfecția vagoanelor
de călători (clasă), a ramelor electrice și a automotoarelor.
Art. 49. — Caietele de sarcini cu privire la operațiunile ce se
desfășoară în fiecare etapă de salubrizare se avizează de către
Autoritatea Feroviară Română — AFER (conform Ordinului
ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică
a produselor și/sau serviciilor destinate utilizării în activitățile de
construire, modernizare, întreținere și de reparare a
infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru transportul
feroviar și cu metroul, cu modificările ulterioare, serviciul de
salubrizare se încadrează în clasa de risc 2A) și se revizuiesc
atunci când legislația o impune sau apar modificări în parcul de
vagoane și în prestarea serviciului. Respectarea procedurilor
stipulate în NTF nr. 56-001:2006 poate fi verificată de Direcția de
Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor.
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f) lenjeria se schimbă după fiecare utilizator, iar în situația în
care aceasta nu este folosită se schimbă la începutul fiecărui
voiaj; lenjeria se schimbă ori de câte ori este nevoie, dar nu mai
rar de 3 zile, în cazul în care a fost utilizată de aceeași persoană.
Lenjeria de pat utilizată se colectează în saci impermeabili,
închiși și este transportată la unități specializate pentru spălare;
g) dezinsecția și deratizarea periodică se realizează la
interval de o lună și ori de câte ori sunt sesizări care impun astfel
de acțiuni. Dezinfecția vagoanelor de dormit și a vagoanelorcușetă se efectuează la solicitare, în urma măsurilor dispuse de
autoritățile sanitare în domeniu.
Art. 43. — Vagonul-restaurant/bistro sau vagoanele cu
aceeași destinație trebuie să aibă pereți și pardoseli din
materiale rezistente la substanțe dezinfectante, având în
structură cel puțin: bucătărie, încluzând spații pregătitoare, sală
de consumație, spații pentru depozitare, încăperi pentru
personal, cu următoarele utilități:
a) încăperile personalului trebuie să fie dotate cu dulapuri —
vestiare, spălător cu apă caldă și rece curentă, toalete pentru
personal și, eventual, duș;
b) sala de consumație trebuie să fie prevăzută cu mese
confecționate din materiale rezistente la substanțele
dezinfectante, sisteme de iluminat, ventilație, încălzire;
c) spațiile de pregătire a preparatelor trebuie să fie prevăzute
cu spălător din inox, cuptor cu microunde, frigider pentru
păstrarea produselor reci, dulapuri pentru tacâmuri și veselă,
planșetă de lucru placată cu inox;
d) bucătăria trebuie să fie prevăzută cu plită electrică sau cu
gaz; acesta va avea în dotare cuptor pentru menținerea mâncării
la temperatura de 70ºC, recipient cu capac pentru deșeuri,
sistem de ventilație-încălzire și extinctoare portabile;
e) spațiile pentru depozitare asigură condițiile de păstrareconservare a produselor pe categorii și sortimente, conform
modului de păstrare impus de producători, și anume:
— carnea de porc, vită și pasăre se poate păstra în același
spațiu frigorific, dar în compartimente separate;
— mezelurile feliate și porționate se păstrează conform
condițiilor impuse de producător;
— produsele lactate (unt, smântână, brânză) se păstrează
în spații frigorifice, în compartimente separate de cele de mai
sus;
— ouăle de găină se spală și se dezinfectează cu soluție de
cloramină 10‰ înainte de transportul în vagonul-restaurant sau
bar și se depozitează în spații frigorifice; vor avea inscripționată
pe ele data producerii;
— legumele și fructele proaspete se păstrează în spații
adecvate, complet separate de produsele de origine animală
sau de patiserie;
f) ustensilele de bucătărie, vesela și tacâmurile se păstrează
în sertare închise. Vor fi igienizate și dezinfectate eficient, atât
înainte, cât și după folosire. Igienizarea și dezinfecția se vor face
după fiecare utilizare, pentru a evita orice risc de contaminare.
Art. 44. — Termenul de stocare în vagoanele-restaurant/
bistro a produselor alimentare de origine animală sau vegetală,
proaspete sau conservate, va fi cel înscris de producător pe
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D. TRANSPORTUL SUBTERAN

Art. 50. — Transportul subteran va respecta normele de
igienă generală conform art. 36—41 și următoarele condiții
specifice:
a) sistem de ventilație, care să asigure microclimatul
corespunzător călătorilor atât în stații, cât și în vagoane;
b) iluminat artificial de minimum 100 lucși;
c) sistem de acces pe scări simple și scări rulante sau
ascensoare; asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități;
d) dezinfecție și deratizare trimestrială și la nevoie;
e) realizarea confortului cromatic, îndepărtarea vibrațiilor și
asigurarea protecției contra zgomotelor (din exterior și interior)
în vagoanele de metrou.
E. TRANSPORTURI NAVALE

Art. 51. — Amplasarea, proiectarea și realizarea porturilor se
fac ținându-se seama de distanțele față de apă și localitate, de
posibilitatea de amenajare a acvatoriului, a malurilor, a

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 334/30.IV.2008

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

interzisă deversarea apelor uzate și a deșeurilor lichide în apele
bazinelor portuare.
Art. 59. — Precolectarea primară a deșeurilor menajere se
face în recipiente din material plastic sau de metal, iar
precolectarea secundară, în pubele sau compartimente etanșe,
dispuse pe sortimente de deșeuri (plastic, sticlă, hârtie), situate
în puncte accesibile, cu evacuare finală după dezinfecție, prin
preluarea în porturi de mijloace auto specifice conform Ordinului
ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
nr. 322/2006, cu modificările ulterioare.
Art. 60. — În timpul staționării în porturi se efectuează
curățarea generală a navei, urmată de dezinfecție, dezinsecție
și deratizare, efectuate de personal specializat, cu mijloace și
substanțe avizate conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 61. — Pasagerilor și personalului li se asigură cazarea
în condiții de confort termic, ambianță luminoasă și cromatică,
calitate a aerului interior și dotări conform prevederilor anexei
la Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 62. — Salubrizarea spațiilor de cazare, alimentație,
recreere și a altor spații de folosință comună se execută zilnic
sau ori de câte ori este nevoie, respectându-se normele pentru
vagoanele de dormit.
Art. 63. — (1) Personalul medical este responsabil cu
asistența medicală acordată pasagerilor și personalului, precum
și cu măsurile de igienă și antiepidemice.
(2) Personalul medical aduce la cunoștința comandantului
navei măsurile speciale profilactice și de combatere, specifice
bolilor transmisibile, în scopul informării autorităților portuare
asupra evenimentelor deosebite, conform cerințelor
Regulamentului sanitar internațional.
(3) Personalul medical atestă efectuarea și eficiența
măsurilor de combatere a insectelor și rozătoarelor, controlează
zilnic calitatea apei de băut și a alimentelor și aplicarea legislației
sanitare în vigoare privind condițiile de igienă și antiepidemice în
alimentația publică și colectivă.
(4) Personalul medical controlează modul în care se
respectă normele de protecție a muncii în diverse sectoare ale
navei, efectuarea examenelor medicale conform prevederilor
legale în vigoare, pentru fiecare categorie de personal angajat
pe navă.
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cheiurilor, a instalațiilor de acostare a navelor și a spațiilor de
depozitare, astfel încât să nu se influențeze în mod negativ
starea de sănătate și confortul populației și al personalului.
Art. 52. — Portul dispune de o rețea de distribuție a apei de
băut racordată la rețeaua localității sau la surse proprii, cu
respectarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile și
controlul de laborator al potabilității. Funcționarea rețelei de apă
potabilă a portului va respecta aceleași principii ca funcționarea
rețelei din aeroporturi, conform art. 11—13.
Art. 53. — Portul dispune de o rețea de canalizare racordată
fie la rețeaua de canalizare a localității fie la sistemele proprii de
tratare și neutralizare, cu respectarea prevederilor art. 14 și 15
menționate la rețelele de canalizare din aeroporturi; rețeaua de
canalizare este prevăzută cu prize terestre și/sau șalupe
speciale de preluare. Apele uzate sunt deversate în bazine
receptoare, numai cu respectarea prevederilor legislației
sanitare și de mediu și a standardelor în vigoare; este interzisă
descărcarea apelor reziduale și a deșeurilor lichide în apele
bazinului portuar.
Art. 54. — Pe platforma portuară se asigură condițiile de
colectare a reziduurilor solide conform celor prevăzute în art. 36.
Art. 55. — Pe platforma portuară, în clădirile și instalațiile
portuare este obligatorie combaterea vectorilor. Dezinsecția
trebuie efectuată la cel mult 3 luni, iar deratizarea la maximum
6 luni.
Art. 56. — La proiectarea și realizarea navelor se va include
în cadrul funcționalităților specifice și un complex social care să
cuprindă cabine, dormitoare, bucătării, săli de mese, grupuri
sanitare, separat pentru echipaj și pasageri, infirmerie, depozite
de alimente, tancuri de apă potabilă, depozite de materiale și
alte utilități, tancuri de ape reziduale și sisteme de tratare
aferente. Toate acestea trebuie să respecte normele sanitare de
proiectare și exploatare.
Art. 57. — (1) Navele sunt prevăzute cu sisteme de
înmagazinare a apei potabile și cu rețea de distribuție,
asigurându-se o cantitate medie de 32—120 l/persoană/zi.
(2) Funcționarea sistemului de aprovizionare cu apă se face
în conformitate cu prevederile privind asigurarea cu apă potabilă
conform cap. III din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.
536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a
recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Rețeaua de apă de pe nave, precum și instalațiile
aferente rețelei se marchează prin vopsire în culoare albastră
cu vopsele protectoare; robinetele de distribuție a apei de băut
se marchează cu inscripția „Apă potabilă”; robinetele/vanele de
la grupurile sanitare sau de la prizele de spălare a punții se
marchează cu inscripția „Apă nepotabilă”.
Art. 58. — (1) Colectarea și evacuarea apelor uzate se fac
prin instalații proprii conform Ordinului ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile
portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a
reziduurilor mărfii, cu modificările ulterioare.
(2) Dezinfecția este considerată eficientă atunci când se
asigură maximum 1.000 coliformi/100 ml apă uzată; este
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F. TRANSPORT RUTIER INTERURBAN

Art. 64. — Pentru transportul rutier de persoane județean și
interjudețean este interzis transportul de persoane în picioare,
indiferent de distanță.
Art. 65. — Proiectarea, construirea și amenajarea autogărilor
trebuie să respecte prevederile art. 4 și 5, iar alimentarea cu apă
potabilă se face conform prevederilor legale în vigoare;
întreținerea mijloacelor de transport se face cu respectarea
prevederilor art. 7—9.
Art. 66. — (1) La proiectarea, construcția, amenajarea și
exploatarea autostrăzilor se respectă condițiile impuse de
necesitățile de protejare a persoanelor care folosesc autostrada
și a populației, în general. Alegerea amplasamentului și a
traseului autostrăzii se va face în urma unui studiu de impact
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asupra mediului și sănătății. În alegerea amplasamentului se
respectă următoarele:
a) reducerea la minimum a nivelurilor de zgomot și vibrații și
a emisiilor de poluanți atmosferici;
b) facilitarea circulației populației locale prin construirea de
treceri denivelate pentru traversarea autostrăzii;
c) evitarea traversării zonelor protejate de către traseul
autostrăzii.
(2) Amenajarea și exploatarea autostrăzilor se fac
respectându-se următoarele condiții:
a) plantarea de perdele vegetale de protecție la distanțele
impuse de prevederile legislației în vigoare;
b) montarea de panouri fonoabsorbante la trecerea prin
apropierea locuințelor;
c) amenajarea de locuri de odihnă la distanțe de maximum
30 km, amplasate la minimum 50 m de autostradă. Acestea se
dotează cu grupuri sanitare, cu apă potabilă curentă (toalete,

chiuvete, dușuri), cu amenajări pentru odihnă, protejate de
însorire excesivă și de intemperii, și cu amenajări pentru
colectarea și evacuarea reziduurilor solide, conform normelor
sanitare. Locul de odihnă poate fi dotat și cu stație de alimentare
cu carburanți și cu unități de alimentație publică cu toate dotările
necesare conform legislației în vigoare. Amenajările din locurile
de odihnă trebuie racordate la rețeaua de energie electrică. Se
va asigura un iluminat corespunzător pe timp de noapte.
(3) Apele pluviale aferente platformei autostrăzii vor fi
colectate în șanțuri, înainte de vărsarea în emisari, după
trecerea prin decantoare pentru părți solide și separatoare de
grăsimi.
(4) Toate amenajările de pe autostrăzi trebuie prevăzute cu
mijloace de acces pentru persoanele cu dizabilități.
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pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării și prognozei nr. 90/2003
privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Parc Industrial” — S.R.L.
Hunedoara
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Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) și ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administrației publice centrale, ale art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor
industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare
și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
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ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:

D

b) are o suprafață de 20,35 ha;
Art. I. — Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei
nr. 90/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Societății
c) se învecinează la nord cu pârâul Petac și drum comunal,
Comerciale „Parc Industrial” — S.R.L. Hunedoara, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 4 aprilie 2003, la sud și la est cu lotul nr. topo nou 2.323/10 — grup laminoare
se modifică după cum urmează:
și la vest cu DJ 687 Hunedoara—Sântuhalm și lotul nr. topo nou
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Terenul pentru care se acordă titlul de parc 2323/11.”
industrial are următoarele caracteristici:
2. Anexa se înlocuiește cu anexa*) la prezentul ordin.
a) este situat în zona industrială din nordul municipiului
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Hunedoara, satul Peștișu Mare, fiind înscris în C.F. Hunedoara
nr. 1.942 cu numerele topografice 2.323/9 și 2.323/12;
României, Partea I.
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat

București, 28 martie 2008.
Nr. 429.
*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

ANEXĂ
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:

el

rs
o

an

 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

ra

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ăr

ii
g

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

tin
es
D

 ROESTA — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
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 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
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