
ROMANIA                                                                               

JUDETUL MURES                                                                                                

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA nr.58 

Din 25 noiembrie 2015 

 

Privind actualizarea si modificarea  inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al Comunei Ogra, judetul Mures 

 

 

Consiliul Local al comunei Ogra intrunit in şedinţa ordinară,  

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr.6792/20.11.2015,privind actualizarea si 

modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei 

Ogra,  

-Rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliului local;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor; 

Tinand cont de dispozitiile H.G. nr.964/2002, privind atestarea 

domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Mureş, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e: 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ogra nr. 

18/26.05.2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 14 

din 10.07.2001 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei, se actualizează și se modifică, după cum 

urmează: 

a.) Secţiunea I – Bunuri imobile – poziţia 181 – Camin cultural-, 

coloana (4) ”Elemente de identificare” se modifică şi va avea 

următorul cuprins: ” Satul Dileu Vechi nr.163, suprafață 

desfășurată= 351 mp, suprafață construită =216 mp.” 



b.) Secţiunea I – Bunuri imobile – poziţia 182 – Teren intravilan 

aferent -, coloana (4) ”Elemente de identificare” se modifică şi va 

avea următorul cuprins: ” Satul Dileu Vechi nr.163, in suprafata 

de 852 mp ” 

c.) Secţiunea I – Bunuri imobile – poziţia 183 – Camin Cultural-, 

coloana (4) ”Elemente de identificare” se modifică şi va avea 

următorul cuprins: ”Satul Vaideiu nr.150, suprafață 

desfășurată=245 mp, suprafață construită=150 mp ” 

d.) Secţiunea I – Bunuri imobile – poziţia 184 – Teren intravilan 

aferent-, coloana (4) ”Elemente de identificare” se modifică şi va 

avea următorul cuprins: ”Satul Vaideiu nr.150, in suprafață de 

1036 mp” 

e.)  Secţiunea I – Bunuri imobile – poziţia 187 – Sediul Primariei si 

Caminul Cultural – se va detalia in: 

-187.1 –coloana (3)”Denumirea bunului” se va inscrie „Sediul 

Primariei” iar la coloana (4)”Elemente de identificare” se va 

inscrie „Satul Ogra nr.103, suprafață desfășurată =679 mp” 

-187.2- coloana (3) „Denumirea bunului” se va inscrie „ Camin 

cultural” iar in coloana (4) )”Elemente de identificare” se va inscrie 

„Satul Ogra nr.103, suprafață desfășurată= 445 mp, suprafață 

construită=445 mp.” 

f.) Secţiunea I – Bunuri imobile – poziţia 188 – Teren intravilan 

aferent – se va detalia in: 

-188.1 –coloana (3)”Denumirea bunului” se va inscrie „Teren 

intravilan aferent Primariei” iar la coloana (4)”Elemente de 

identificare” se va inscrie „Satul Ogra nr.103, în suprafață de 

2.087 mp.” 

    -188.2- coloana (3) „Denumirea bunului” se va inscrie „ Teren 

intravilan aferent Caminului  cultural” iar in coloana (4) )”Elemente de 

identificare” se va inscrie „Satul Ogra nr.103, în suprafață de 1258 

mp” 

 

Art.2 Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane va lua masuri pentru 

actualizarea Inventarului domeniului public al comunei Ogra aprobat prin  HG 

nr.964/2002,privind atestarea domeniului public al judetului Mures,Anexa 64-

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ogra,in sensul 

celor prevazute in prezenta hotarare. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei 
Ogra la : 

  -Institutia Prefectului –Judetul Mures; 

  -Primarul comunei Ogra; 



 -Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane; 

 -Spre afisare. 
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