ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 20/2020
privind atestarea modificării inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Dăneşti, judeţul Harghita
Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30
martie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 78/2020, emisă de primarul comunei
Dăneşti;
Având în vedere adresa Ministerului lucrărilor publice, dezvoltării și
administrației nr. MLPDA-163155/DPFBL-52199/28.01.2020 înregistrat la instituția
noastră sub nr. 185/03.02.2020 privind punctul de vedere asupra Proiectului de
hotărâre a consiliului local nr. 7101/22.11.2019 privind modificarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al al comunei Dănești, județul Harghita,
precum și documentația aferentă acestuia.
Având în vedere Referatul de aprobare nr.2331/2019 emisă de primarul
comunei Dăneşti și raportul de specialitate nr.2344/2019 întocmit de consilierul de
achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești;
Ținând cont de prevederile Procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor
nr.2041/2019;
Luând în considerare Raportul comisiei de resort din cadrul Consiliului Local al
comunei Dăneşti, nr.2345/2019;
Analizând Procesul verbal întocmit de comisia specială pentru atestarea
modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dăneşti,
judeţul Harghita.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2012 privind
aprobarea denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ
preuniversitar la nivelul comunei Dănești, județul Harghita, precum și Hotărârea
Consiliului Local nr.29/2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Dăneşti;
Ținând cont de prevederile Raportului de evaluare întocmit de SC CURSORHAFE SRL din martie 2017 asupra proprietății imobiliare al domeniului public și
privat al COMUNEI DĂNEȘTI,
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;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
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Cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale prevederilor Legii nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică;
În temeiul art. 136 din Constituţia României, republicată și prevederilor art. 565
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), coroborate cu art.139, art.196
alin.(1) lit.a) și art. 289 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se atestă modificarea poziției nr. 22 din inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Dănești, după cum urmează: coloana 2 “Denumirea
bunului” va avea următorul cuprins: “Grădinița de copii Dănești și terenul aferent”;
coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Localitatea Dănești
nr. 815, județul Harghita, Grădinița de copii din cărămidă compusă din parter și etaj-la
parter cu 9 încăperi ,-la etaj compusă din 7 încăperi, Suprafața construită la sol: 411
mp, Nr. cadastral: 50133-C1; Clădire anexă din lemn, Suprafața construită la sol 48
mp Nr. cadastral: 50133-C2, Magazie din cărămidă, Suprafața construită la sol 50 mp,
Nr. cadastral: 50133-C3; Teren aferent cu suprafața de 3.139 mp Nr. cadastral:
50133”; coloana 4 va avea următoarea denumire “Anul dobândirii sau, după caz, al
dării în folosință” și va avea următorul cuprins: „1980, 2019”; coloana 5 “Valoare de
inventar” va avea următorul cuprins: „valoare totală 948.801,33 din care valoare
clădirii 892.048,33 și valoarea terenului aferent 56.753”; coloana 6 “Situaţia juridică
actuală” va avea următorul cuprins: „Hotărâre Guvern nr. 1.351/2001- Anexa nr.21,
Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2041/2019, Carte funciară
nr.50133 ”
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicat prin grija secretarului general, primarului
comunei Dănești, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în vederea verificării
legalității, și se va afișa la sediul Primăriei într-un loc accesibil de comunitatea locală
și pe site-ul COMUNEI DĂNEȘTI.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează
primarul comunei Dăneşti.
Dăneşti, la 30 martie 2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Both Ágoston
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Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL
Bogács Angyalka-Klára
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