NR. 25

Nr.35553/23.77.202L
PROIECT DE HOTARARE
CONSILIUL LOCAL

SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

Privind declararea ca bun de uz si de interes public

a imobilului

compus din terenul in suprafata de 524 ffip., impreuna cu
constructia denumita x Vila 13- cerbulx , imobil situat in orasul
Sinaia, strada Alunis nr. ll judetul prahova.

Avind in vedere:

-

Referatul

de aprobare nr.35692 din 23.Lt.2027

al

Primarului orasului sinaia, prin care propune declararea ca bun
de uz si de interes public a imobilului compus din terenul in
suprafata de 524 mp., impreuna cu constructia denumita x Vila
13- Cerbulx , imobil situat in orasur sinaia, strada Alunis nr. 11

judetul Prahova ;
- Raportul de specialitate
nr.35683/23.77.202t;

al

Compartimentului Juridic

- Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;
- Avizul favorabil al Comlsiei Social Juridice ;
- Prevederile art. 109, al. 2) si 3) din O.U.G. nr.S7/ZOl9
privind Codul administrativ;

-

art.6 alin.3,art.30 alin.1 Iit.c din Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
Prevederile

elaborarea actelor normative, republicata,

completarile ulterioare;

cu

modificarile

si

In temeiul prevederilor art.129 alin.1 si alin.2 lit.c, art.2BG
.
alin.1 alin.4, art.292

alin.6, coroborat cu art.139, alin. 3 lit.g) si
,
art.196 alin.1 tit.a din O.U.G.nr. 57l2}tg privind C6Out

administrativ,

coNsrLrul LocAL AL ORA9ULUT STNATA
H

Art.

orAnAgrE:

1,

Aproba declararea ca bun de uz si de interes public a
imobilului compus din terenul in suprafata de 524 mp., identificat
cu numar cadastral 23703, impreuna cu constructia denumita x
Vila 13- cerbulx , imobil situat in orasul sinaia, strada Alunis
nr,11 judetul Prahova, formata din D+p+2E, cu o suprafata
construita la sol de 204 mp., si suprafata construita desfasurata
de 701 mp., identificata cu numar cadastrar 23703-cL, imobir
intabulat in Cartea Funciara nr.23703 a localitatii Sinaia;

Art. 2.

Bunul mentio.nat.la art.1 din prezenta hotarare , dupa
trecerea din domeniul public al statului si administra.ea iccEF,
prin hotarare de guvern in domeniur public ar orasurui sinaia, va
face obiectul actualizarii Inventarului domeniului public al orasului
sinaia, conform procedurii prevazute in oUG nr'.s7/20L9 piirina
codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul pubric si privat al comunelor, oraselor,al
municipiilor si al judetelor,aprobate prin H.G. nr.39Z/)O2O;
Art. 3. Prevederile prezentei hot516ri vor fi aduse la indeplinire
de compartimentul patrimoniu si protectie civila, serviciul 'Buget
si Resurse Umane si serviciul Urbanism si cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oragului Sinaia.
Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata prin intermediur
Depepaftamentul Juridic-contencios Administrativ si Administratie
Publica, Ministerului culturii si cultelor, prefectului Judetului
Prahova, Primarului orasului sinaia, patrimoniu si protectie civila,

Serviciul Buget si Resurse Umane si Serviciul Urbanism si
Cadastru din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
oragului Sinaia.

Sinaia,

TNTTTATOR

PR

ROMANIA
JUDETUL PMHOVA
ORA9UL SINAIA
COMPARTIMENTUL JURIDIC
NR. 3s695/23.LL.202L

REFERAT DE APROBARE

Privind declararea ca bun de uz si de interes public

compus din terenul

in

suprafata

a imobilului

de SZ4 ffip., impreuna

constructia denumita x Vila 13- Cerbul*

Avand

in vedere proiectul de

Hotarare nr.35552

cu

din

23.17.2027 privind modificarea si completarea HCL nr. 53/2020
privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din
domeniul public al statului aflate in administrarea INCFC in
domeniul public al UAT - Oras Sinaia
Avand in vedere raportur de specialitate al depaftamenturui
juridic-contencios si administratie publica nr. 35683 din
23.t7.202t;

In temeiul art.286 alin.1 din oUG nr.57l2019 privind codul
Administrativ, stabileste ca :x domeniul public este alcatuit din
bunurile prevazute la art.236 atin.3 din constitutie, din cele

stabilite in anexele nr.2-4 si din orice alte bunuri care,potrivit legii
sau prin natura lor,sunt de uz sau de interes public,si sunt
dobandite de stat sau de unitatile administrativ teritoriale, prin
unul dintre modurile prevazute de lege*.
Iar alln.4 din acelasi articol stabileste ca x domeniul public at
comunei al orasului sau al municipiului esfe atcatuit din bunurile
prevazute in anexa nr.4,precum si din atte bunuri_gle uz sau glg

Consiliului Local daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri

de uz sau de interes public national orijudetean*.

Art.292 alin.6

din OUG nr.57/20L9 privind

Codut

Administrativ, care reglementeaza trecerea unui bun din domeniul
public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ

teritoriale, prevede urmatoarele:*bunul este declarat bun de
interes public, judetean sau local prin hotararea Consitiului
Judetean, respectiv a consiliului General at Municipiului Bucuresti

municioiului. duoa caz*.
In concluzie, pentru aprobarea propunerii de trecere a
bun din domeniul public al statului in domeniul public al

unui
unei
unitati administrativ teritoriale este necesar mai intai declararea
bunului in cauza ca fiind bun de uz sau de interes public local,
declarat ca atare prin hotarare a Consiliului Local.

PRIMAR

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA9UL SINAIA
COMPARTIM ENTUL JURIDIC
NR, 3s683/23.tL.2021

RAPORT
Privind declararea ca bun de uz si de interes public

compus din terenul

in

suprafata

a imobilului

de 524 ffip., impreuna

constructia denumita x Vila 13- Cerbulx

Avand

in vedere Proiectul de

Hotarare nr.35552

cu

din

23.77.2027 privind modificarea si completarea HCL nr. 53/2020
privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din
domeniul public al statului aflate in administrarea INCFC in
domeniul public al UAT - Oras Sinaia

Avand in vedere Referatul de

aprobare al primarului
Orasului SInaia, privind Privind declararea ca bun de uz si de
interes public a imobilului compus din terenul in suprafata de 524
mp,, impreuna cu constructia denumita x Vila 13- Cerbulx;

Apreciez ca legal Proiectul de hotarare privind declararea ca
bun de uz si de interes public a imobilului compus din terenul in
suprafata de 524 mp., impreuna cu constructia denumita x Vila
13- Cerbulx in baza urmatoarelor prevederi legale:

Art.286 alin.1 din OUG nr.57/20L9 privind Codul
Administrativ, stabileste ca :x domeniul public este alcatuit din
bunurile prevazute la art.236 alin.3 din Constitutie, din cete

stabilite in anexele nr.2-4 si din orice alte bunuri care,potrivit legii

sau prin natura lor,sunt de uz sau de interes public,si sunt
dobandite de stat sau de unitatile administrativ teritoriale, prin

unul dintre modurile prevazute de lege*.
Iar alin.4 din acelasi articol stabileste ca * domeniul public al
comunei al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile
prevazute in anexa nr.4,precum si din alte bunuri_Sle uz sau lle
interes oublic local declarate ca atare prin hotarare a
consiliului Local daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri
de uz sau de interes public national ori judeteanx.

Art.292 alin.6

din OUG nr.57/20l9 privind

Codut

Administrativ, care reglementeaza trecerea unui bun din domeniul
public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ

teritoriale, prevede urmatoarele:*bunul este declarat bun de
interes public, judetean sau local prin hotararea Consiliului
Judetean, respectiv a consiliului General at Municipiului Bucuresti

sau

a

consiliului local

al comunei al orasului sau al

municipiului, duoa cazx.
In concluzie, pentru aprobarea propunerii de trecere a unui
bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei

unitati administrativ teritoriale este necesar mai intai declararea
bunului in cauza ca fiind bun de uz sau de interes public local,
declarat ca atare prin hotarare a Consiliului Local.

CONSILIER'JURIDIC,
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