
JUDEȚUL VÂLCEA              
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 

 
HOTĂRÂREA  NR. 34 

Privind: trecerea din domeniul privat al comunei Danicei în domeniul public al comunei 
Danicei a unui bun imobil inscris in CF 36002 in suprafata de 131 mp 

 
 Consiliul local al  comunei Dănicei întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2022 
la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri locali in funcție; 
 Avand in vedere:  

Referatul de aprobare privind trecerea din domeniul privat al comunei Danicei în 
domeniul public al comunei Danicei a unui bun imobil, al domnului Primar Pirneci Dumitru, 
înregistrat sub nr. 3565 din 28.07.2022și de Raportul de specialitate privind trecerea din 
domeniul privat al comunei Danicei în domeniul public al comunei Danicei a unui bun imobil, al 
doamnei Administrator Preda Elena Liana inregistrat sub nr. 3566 din 28.07.2022; 

Autorizatia de construire nr. 3/17.03.2020 emisa de Primaria comunei Danicei au fost 
autorizate lucrarile de construire pentru obiectivul de investitii: Centru social, comuna Danicei, 
judetul Valcea;  

Extras de carte funciara nr. 36002 emisa de OCPI Valcea; 
Procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3236/14.09.2021 privind executia 

lucrarilor de constructii aferente investitiei Centru social, comuna Danicei, judetul Valcea 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Danicei, 

prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hoatarare inregistrat sub 

numarul 3567 din 28.07.2022. 
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 7 alin 1)- 4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată cu 
modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 296 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile H.G nr. 
392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 
judetelor; 

- art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art.92, alin.2, lit.d, din Legea nr.18/1991 privind legea fondului funciar, republicata; 
 
 In temeiul  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) si alin. (6), art. 139 alin. (1) si (3) lit. g), 
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 289 alin. (5) si art. 607 alin. (4) Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Întrunind un nr. de 10 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 “abțineri” adoptă 
următoarea: 
                                
          HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Danicei în domeniul public al 
comunei Danicei a unui bun imobil inscris in CF 36002 in suprafata de 131 mp; 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Danicei; 



Art.3.  Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de 
Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata; 

Art.4 . Prezenta hotarare, se comunica Institutiei Prefectului, judetul Valcea, primarului 
localitatii, Compartimentului financiar - contabil si se publica pe pagina de internet a primariei 
www.primaria-danicei.ro la sectiunea Monitorul Oficial Local. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                            SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
CATRINA POPA MARIAN                   VOIMAN IONUT NARCIS 
  
 
 

DĂNICEI: 29 IULIE 2022 

 


