
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 
 

H O T A R A R E 
privind  modificarea art.1 la HCL Plenita nr 14/2016 privind 

 inventarul domeniului public al comunei Plenita, judetul Dolj 
 
 Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 18.07.2018, 
Urmare adresei MDRAP nr. 37817/MDRAP/20678/DPFBL/07.06.2018, prin care la punctul 
5 se constata neconcordante intre extrasul de carte funciara nr. 31600 si proiectul de hotarare; 
 In temeiul art.36, alin 9 si art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001, republicata, privind 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 
 Art. unic. Se aproba modificarea art.1 din Hotararea nr. 14/04.03.2016 a Consiliului 
Local al comunei Plenita, judetul Dolj, privind inventarul domeniului public al comunei 
Plenita, astfel: 

 

 
            „ Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei Pleniţa, ȋnsuşit prin HCL 15/1999, după cum urmează: 

- la pozitia nr. 48, coloana „Elemente de indentificare” va avea următorul cuprins: 
„Comuna Plenita, satul Plenita, Strada A. I. Cuza, nr. 13;CF 31600 a) Școală 
generală cu clasele I-VIII, construcţie din cărămidă, regim de ȋnălţime P+3, suprafaţă 
construită la sol = 578 mp, suprafaţă construită desfaşurată=2.312 mp, nr. cadastral 
31600-C1, b) Terenaferent, intravilan, suprafaţă = 6.183 mp, nr. cadastral 31600, 
vecini: N – Strada A.I. Cuza, Consiliul Local Pleniţa, S – Strada Dumitru Ciurezu, E – 
Strada A. I. Cuza, V – Roiban Nicolae şi Dinele Maria”,iar coloana „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „1.126.147,00”; 

- la pozitia nr. 51, coloana „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Sediu 
Primărie Pleniţa şi teren aferent”, coloana „Elemente de indentificare” va avea 
următorul cuprins: „Comuna Pleniţa, satul Pleniţa, Strada Traian, nr. 34, T 60, P 
2417, CF nr.30986 a) Sediu Primarie - regim de ȋnălţime parter, construit din 
cărămidă, compus din 5 ȋncăperi, 2 holuri, 1 centralăşi 5 grupuri sanitare, suprafaţă 
construită la sol=412 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 412 mp, nr. cadastral 
30986-C1; b) Servicii publice - regim de ȋnălţime parter, construit din cărămidă, 
suprafaţă construită la sol=191 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 191 mp, nr. 
cadastral 30986-C2; c) Servicii publice–regim de ȋnălţime parter, construit din 
cărămidă, compus din 3 ȋncăperi, suprafaţă construită la sol=77 mp, suprafaţă 
construită desfăşurată = 77 mp, nr. cadastral 30986-C3; d) Șopron lemne - construit 
din cărămidă, suprafaţă construită la sol=143 mp, suprafaţă construită 
desfăşurată=143 mp, nr. cadastral 30986-C4; e) WC - construit din cărămidă, 
suprafaţă construită la sol=12 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 12 mp, nr. 
cadastral 30986-C5; f) Teren aferent, intravilan, suprafaţă = 3.288  mp, nr. cadastral 
30986, vecini: N – Strada Haralambie Grămescu, S – Strada Traian, E – Aleea 
Traian, V – Consiliul Local Pleniţa”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 
„461.005,00”. 
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