ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 15 / 2021
privind trecerea din domeniul public al comunei Dănești în domeniul
privat al acestuia a unei părţi de imobil în vederea demolării
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 31
martie 2021, convocat prin Dispoziția nr. 41 / 2021, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
- justificarea temeinică a încetării uzului public local a unei părţi de imobil, din
cauză că se află în stare de deteriorare majoră, pierdând funcția și constând
pericol de demolare, necesitând demolarea și reconstrucția acestuia, având
datele de identificare conform CF NR. 50121 Dănești, Construcție A1.3 nr.
cadastral 50121-C3 Loc. Dănești nr. 32, jud. Harghita, suprafața construită la sol
58 mp, Anexa din cărămidă, conform prevederilor art. 361 alin. (3) și alin. (4)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL
ADMINISTRATIV, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul de hotărâre nr. ……../2021 privind trecerea din domeniul public al
comunei Dănești în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil în vederea
demolării
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.____/2021;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr._____/2021;
- raportul de avizare favorabilă al tuturor comisiilor de specialitate;
Luând act de proiectul REABILITARE INSTALAȚII ȘI DOTARE CASA DE
CULTURĂ COMUNA DĂNEȘTI, SAT DĂNEȘTI, Contract de finantare nr.
C0760CM00021772100101 din 28.03.2018
În temeiul art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr.1351/2001 privind
atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – Anexa nr.21 Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Dăneşti, cu modificările și
completările ulterioare;
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În temeiul art.129 alin.2 lit.c) și art.196 alin.1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Dănești în
domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil, având datele de identificare
conform CF NR. 50121 Dănești, Construcție A1.3 nr. cadastral 50121-C3 Loc.
Dănești nr. 32, jud. Harghita, suprafața construită la sol 58 mp, Anexa din
cărămidă
(2) Trecerea în domeniul privat al comunei Dănești se face pentru demolarea
unei părţi a imobilului prevăzut la alin. (1) şi construirea unei noi clădiri pe
aceeaşi amprentă pentru realizarea obiectivului de investiţie REABILITARE
INSTALAȚII ȘI DOTARE CASA DE CULTURĂ COMUNA DĂNEȘTI, SAT
DĂNEȘTI, Contract de finantare nr. C0760CM00021772100101 din 28.03.2018
Art. 2. Se actualizează anexa nr. 21 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Dăneşti, cu modificările și completările ulterioare la Hotărârii
de Guvern nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita;
Art. 3. După finalizarea construcţiei, imobilul va trece în proprietatea publică al
comunei Dănești .
Art. 4. Se va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativvalorică a patrimoniului comunei Dănești.
Art. 5. Se emite acordul pentru obținerea autorizației de demolare pentru
demolarea corpului de clădire : corpul C3- anexă din cărămidă
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. Bőjte
Csongor- Ernő, având funcția de primar.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
Primarului Comunei Dănești, Compartimentului financiar, contabil, impozite și
taxe şi va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei şi prin
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publicarea pe pagina de internet a Comunei Dănești prin grija secretarului
general al comunei Dănești.
Dăneşti, la 31 martie 2021

Președintele de ședință,
Both Norbert László
………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
………………….……………………

