ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 44/ 2020
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului privat al comunei Dăneşti, judeţul Harghita
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 30 iulie
2020, convocat prin Dispoziția nr. 112 / 2020, emisă de primarul comunei Dănești,
județul Harghita;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.___/2020;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.____/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.____/2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Dănești nr.
54/2019 privind dizolvarea voluntară, lichidarea și radierea societății comerciale de
interes local SC SALUBRITATE SRL;
Luând în considerare procesul verbal de predare primire din data de 17.10.2019
încheiat în baza prevederilor art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Dănești
nr. 54/ 2019 privind dizolvarea voluntară, lichidarea și radierea societății comerciale
de interes local SC SALUBRITATE SRL;
Ținând cont de Rezoluția nr. 1576/16.03.2020 al directorului Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita prind dizolvarea și lichidarea firmei SC
Salubritate SRL, precum și de Rezoluția nr. 2427/03.06.2020 al directorului Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, privind radierea firmei SC
Salubritate SRL;
Luând act de Raportul de repartizare a activelor către asociatul unic Comuna Dănești
prin Consiliul local al comunei Dănești, precum și Decizia nr. 1 din 02.03.2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțle publice locale, cu
modificările și completările ulterioare
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea listei de inventar al bunurilor care aparțin domeniului
privat al comunei Dănești, județul Harghita, după cum urmează:

Nr crt.

Denumirea produselor

U. M.

Cantitatea

1

Excavator
marca CASE
tipul CK38

BUC

1

2

Autovehicul Special N3 marca
OAF, cu număr de înmatriculare
HR-06-YGO, serie șasiu
VAOMO66142L014139, serie
motor FĂRĂ SERIE, sursa de
energie Motorină, culoare
Portocaliu, an fabricație 1996,
seria cărții de identitate
H146025

BUC

1

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
financiar-contabil, impozite și taxe locale, precum și Comisia specială de inventariere
a domeniului privat al comunei Dănești, numită prin Dispoziția primarului comunei
Dănești.
Art.3. 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.
Comuna Dănești, la 30 iulie 2020
Președintele de ședință,
Gál Kálmán

 ………………….……………………

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


………………….……………………
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