JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VÎRFURILE

HOTÃRÂREA

NR. 17

din 27 martie 2009
privind modificarea şi completarea Hotãrârii nr.41/27.08.1999, modificatã şi completatã
prin Hotãrârea nr.37/28.09.2001, privind atestarea domeniului public
al comunei Vîrfurile, judeţul Arad
Consiliul local al comunei Vîrfurile, judeţul Arad, întrunit
în cea de-a IX-a şedinţã ordinarã a actualei legislaturi
Având în vedere:
- nota de fundamentare, întocmitã de cãtre d-na Buda Florica – consilier juridic şi d-nul Roţ Ioan –
tehnician urbanism, privind necesitatea şi oportunitatea completãrii domeniului public al comunei
Vîrfurile, judeţul Arad, conform anexei prezentate, înregistratã sub nr.744/16.03.2009;
- prevederile art.21, alin.(2) din Legea nr.213/1998 – privind proprietatea publicã şi regimul juridic
al acesteia;
- adresa Consiliului judeţean Arad nr.891/23.01.2009;
- prevederile art.36, alin.(2) lit.c şi alin.(5) lit.e din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei
publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- avizul Comisiei de specialitate pentru administraţie publicã localã, scrisori, petiţii şi relaţii cu
publicul;
- votul consilierilor prezenţi la şedinţa ordinarã a Consiliului local.
În temeiul art.45, alin.(1) si al art.115, alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei
publice locale, republicatã,

H O T Ã R Ã Ş T E:
Art. 1. Poziţiile nr.2, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 45 şi 50 din Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Vîrfurile, judeţul Arad, aprobatã prin Hotãrârea nr.41 din
27.08.1999, modificatã şi completatã prin Hotãrârea nr.37 din 28.09.2001, se modificã şi se completeazã,
dupã cum urmeazã:
- poz. nr.2 – cod de clasificare 1.3.7.1. Drum comunal 41/A Avram Iancu-limitã jud.Bihor, km
0+000 – 10+600 Avram Iancu-limitã jud.Bihor, L=16,0 km, l=5m, asfaltat km 0+3,2 km.Sc=16.000 mp.
Anul dobândirii: 1968 şi 2007; valoarea de inventar: mii lei = 1.912.119; situaţia juridica
Lg.82/1998; HG 540/2006; Lg.7/2006;
- poz. nr.3 – cod de clasificare 1.3.7.1. Drum comunal 42 Vidra-Mãgulicea-Mermeşti, km 0+000 –
3+500 Vidra-Mãgulicea 3,500; km 0+000 – 5+800 Mãgulicea-Mermeşti 5,800; L=9,3 km, asfaltat km
0+1,3 km Mãgulicea, Sc= 6.500 lei;
Anul dobândirii: 1969 şi 2008; valoarea de inventar: mii lei = 1.270.400; situaţia juridicã
Lg.82/1998; HG 540/2006; Lg.7/2006;
- poz.11 – cod de clasificare 1.6.4. Clãdire administrativã Vîrfurile şi teren aferent; Vîrfurile,
str.Primãriei, nr.286, 13 sãli – sediul Consiliului local şi Primãria, sala de şedinţe, biblioteca; Sc=237 mp;
St=474 mp; Suprafata teren=912 mp;
Anul dobândirii: 1965; valoarea de inventar: mii lei=238.671; situaţia juridicã HCL 41/1999, CF
nr.678 Vîrfurile, nr.top. 841-842;

- poz.13 – cod de clasificare 1.6.2. Clãdire Dispensar Veterinar şi teren aferent; Virfurile,
str.Arenei, nr.72, 7 sãli; Sc=319 mp; St=495 mp; Suprafaţa teren=4502 mp;
Anul dobândirii: 1965; valoarea de inventar: mii lei=93.689; situaţia juridicã HCL 5/2006, CF nr.1
Virfurile, nr.top.1;
- poz.14 – cod de clasificare 1.6.2. Clãdire Şcoala Generalã Vîrfurile, clasele I-VIII şi teren
aferent, Vîrfurile, str.Primãriei, nr.76, 10 sãli de clasã, 1 laborator, cancelarie; Sc=499 mp; Sc=996 mp;
Suprafaţa teren=7.089 mp;
Anul dobândirii:1965; valoarea de inventar: mii lei=351.600; situaţia juridicã HCL 22/2008, CF
nr.502 Vîrfurile, nr.top.4/1;
- poz.15 – cod de clasificare 1.6.2. Clãdire Şcoala Generalã Virfurile, Vîrfurile, str.Primãriei,
nr.76, Grãdiniţa de copii, laborator biologie, CDI; Sc=305 mp; St=425 mp;
Anul dobândirii: 1938; valoarea de inventar: mii lei=374.415; situaţia juridicã HCL 41/1999, CF
nr.502 Vîrfurile, nr.top.4/1;
- poz.17 – cod de clasificare 1.6.2. Clãdire Cãmin Cultural Virfurile şi teren aferent; Virfurile,
str.Primãriei, nr.286; Sc=200 mp; St=500 mp; Suprafaţa teren=912 mp;
Anul dobândirii: 1935; valoarea de inventar: mii lei: 126.095; situaţia juridicã HCL 41/1999, CF
nr.678 Vîrfurile, nr.top.841-842;
- poz.18 – cod de clasificare 1.3.1. Clãdire Remiza P.S.I. şi teren aferent; Vîrfurile, str.Primãriei,
nr.286; Sc=195 mp; St=200 mp; Suprafaţa teren=426 mp;
Anul dobândirii:1984; valoarea de inventar: mii lei: 5.040; situaţia juridicã CF nr.824 Virfurile,
nr.top.843/1/1;
- poz.20 – cod de clasificare 1.6.2. Clãdire Scoala Generalã Avram Iancu, clasele I-IV; Avram
Iancu, nr.269, clasele I-IV, 5 sãli; Sc=618 mp; St=750 mp;
Anul dobândirii: 1946; valoarea de inventar: mii lei: 44,53; situaţia juridică HCL 41/1999, CF
nr.165, 104, 715 Avram Iancu, nr.top.790, 791, 792;
- poz.21 – cod de clasificare 1.6.2. Clădire Şcoala Generală Avram Iancu, clasele V-VIII; Avram
Iancu, nr.269, clasele V-VIII, 11 săli; Sc=958 mp; St=1058 mp; Suprafata teren=6986 mp;
Anul dobândirii: 1964; valoarea de inventar: mii lei: 73.500; situaţia juridică HCL 41/1999, CF
nr.154, 162, 757, 113, 699 Avram Iancu, nr.top.789, 788, 787, 786, 757;
- poz.22 – cod de clasificare 1.6.2. Clădire Cămin Cultural Avram Iancu şi teren aferent; Avram
Iancu, nr.270, 4 săli; Sc=350 mp; St=400 mp; Suprafaţa teren=600 mp;
Anul dobândirii: 1955; valoarea de inventar: mii lei: 29.00; situaţia juridică HCL 41/1999;
- poz.23 – cod de clasificare 1.6.2. Clădire Şcoala Generală Groşi, clasele I-IV şi teren aferent;
Groşi, nr.20, 2 săli din care 1 sală clasele I-IV; Sc=78 mp; St=150 mp; Suprafata teren=100 mp;
Anul dobândirii: 1936; valoarea de inventar: mii lei: 24,4; situaţia juridică HCL 41/1999;
- poz.25 – cod de clasificare 1.6.2. Clădire Şcoala Generală Lazuri clasele I-IV şi teren aferent,
Lazuri, nr.156, 3 Sali, 60 locuri; Sc=267 mp; St=281 mp; Suprafaţa teren=1380 mp;
Anul dobândirii: 1970; valoarea de inventar: mii lei: 52.500; situaţia juridică HCL 41/1999, CF
nr.246 Lazuri, nr.top.303;
- poz.45 – cod clasificare 1.6.2. Teren Baza Sportivă Vîrfurile; Vîrfurile, str.Arenei; Suprafaţa
teren=6695 mp;
Anul dobândirii: 2000; valoarea de inventar: mii lei:850; situaţia juridică CF nr.812 Vîrfurile,
nr.top.219/2, 220/2, 221/2, 225/2;
- poz.50 – Pădure comunală; pe raza comunei Vîrfurile Suprafaţa=156,75 ha; Ocol Silvic
Hãlmagiu – U.a. 96 B, C, D %, u.a. 97 A %, u.a. 19 A %; Ocol Silvic Gurahonţ – 122 A,B,C, 123 şi 124B;
Anul dobândirii: 2000; situaţia juridică Titlul de proprietate nr.2894/2004, CF nr.846 Avram
Iancu.
Art. 2. Poziţiile nr.7, 8, 12, 13 şi 24 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vîrfurile, judeţul Arad, aprobatã prin Hotãrârea nr.41 din 27.08.1999, modificatã şi completatã
prin Hotãrârea nr.37 din 28.09.2001, se radiazã, dupã cum urmeazã:
- poz.7 – cod clasificare 1.3.17.2. Drum comunal 41 Poiana. Este inclus la poziţia nr.1 Drum
comunal Avram Iancu – Poiana;

- poz.8 – cod clasificare 1.3.17.2. Drum comunal 42 Mãgulicea. Este inclus la poziţia nr.3 Drum
comunal Mãgulicea – Mermeşti;
- poz.12 – cod clasificare 1.6.2. Clãdire Dispensar medical Vîrfurile şi teren aferent. Trecutã în
proprietatea privatã a comunei. Valoarea de inventar: mii lei: 48,5; situaţia juridicã HCL
nr.46/21.10.2004; CF nr.508 Vîrfurile, nr.top.174/2;
- poz.13 – cod clasificare 1.6.2. Clãdire Punct sanitar Avram Iancu. Trecutã în proprietatea privatã
a comunei. Valoarea de inventar: mii lei. 25.200; situaţia juridicã HCL 46/21.10.2004, CF nr.110 Avram
Iancu, nr.top.756;
- poz.24 – cod clasificare 1.6.2. Clãdire Cãmin Cultural Groşi. Se aflã în aceeaşi clãdire cu Şcoala
Generalã Groşi.
Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vîrfurile se completeazã
conform Anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art. 4. Prezenta hotãrâre se comunicã:
- Instituţiei Prefectului judeţului Arad;
- Consiliului judeţean Arad.
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