ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 20/2021
pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul
public al comunei Dănești
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 14
aprilie 2021, convocat prin Dispoziția nr. 46/2021, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.71/2020 privind aprobarea
acordului de partneriat în forma actualizată pentru depunerea cererii de finanțare
și realizarea proiectului comun ”ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII
INTELIGENTE DE DE GAZE NATURALE ȘI RACORDAREA
GOSPODĂRIILOR ȘI CONSUMATORILOR NON-CASNICI PUBLICI ÎN
COMUNELE TOMEȘTI, CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI
MODERNIZAREA REȚELEI EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”
Examinând referatul de aprobare nr. ….../2021 întocmit şi înaintat de dl. primar
al comunei Dănești precum şi raportul de specialitate nr. ....../2021 întocmit de
consilierul achiziții publice din cadrul Compartimentului de achiziții publice și
urbanism, privind disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea
proiectului comun „ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE DE
DISTRIBUȚIE
DE
GAZE
NATURALE
ȘI
RACORDAREA
GOSPODĂRIILOR ȘI CONSUMATORILOR NONCASNICI PUBLICI ÎN
COMUNELE TOMEȘTI, CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ, EXTINDEREA ȘI
MODERNIZAREA REȚELEI EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNDOMINIC”
Luând în considerare Lista de inventariere al comunei Dănești din data de
31.12.2020 nr. crt. 10 –Teren aferent Rezervorului de apă, cod/nr. inventar
80170 cu valoare de inventar 8603.
Văzând avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Dănești;
Având în vedere dispozițiile art. 296, alin. 2 și alin. 7 din O.U.G. nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ şi ale Hotărârii de Guvern nr.
548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
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inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţie publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g),
precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se declară de uz public local terenul Lot.2 – nr. cad 52364 în suprafață
totală măsurată de 3192 mp, respectiv terenul Lot. 3 - nr. cad 52365 în suprafață
totală măsurată de 2329 mp situat în comuna Dănești, în scopul realizării
obiectivului în cadrul proiectului comun „ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII
INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ȘI
RACORDAREA GOSPODĂRIILOR ȘI CONSUMATORILOR NONCASNICI
PUBLICI ÎN COMUNELE TOMEȘTI, CÂRȚA, DĂNEȘTI, MĂDĂRAȘ,
EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI EXISTENTE ÎN COMUNA
SÂNDOMINIC”
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei
Dănești a bunurilor prevăzute în art.1.
Art. 3. Se aprobă completarea „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Dănești”, cu bunurile prevăzute în art.1.
Art. 4. Compartimentul financiar contabilitate, impozite și taxe locale va
proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.
Art. 5. Compartimentul agricol și de cadastru va întreprinde demersurile
necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și
publicitate imobiliară.
Art. 6. Compartimentul financiar contabilitate, impozite și taxe locale va
proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale.
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Art. 7. Secretarul general al comunei Dănești va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, și totodată se afișează la sediul
Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei Dănești.
Dănești, la 14 aprilie 2021
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Both Norbert László
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