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HOTĂRÂREA NR. 55 / 2020
privind aprobarea ocupării temporare și darea în folosință gratuită
a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Dăneşti
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 19 august 2020,
convocat prin Dispoziția nr. 122 / 2020, emisă de primarul comunei Dănești, județul Harghita;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Dănești nr. 22/2017 privind implementarea proiectului și
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea drumurilor
de interes local, ADI DKSZ”
- Contractul de finanțare nr 1865 (4) din 2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Comuna Dănești, leader Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
DKSZ;
- Adresa timisă de ADI DKSZ nr. 360/2020
- Certificatul de urbanism nr 166/2017, prin care se solicită aprobarea ocupării definitive și
temporare a domeniului public,
- înscrierile în Cartea Funciară a comunei Dănești nr. 50383, 50488, 50489, 50491, 50494,
50504, 50506, 50537, 50540, 50541, 50543, 50544, 50545, 50546, 50547, 50549, 50550, 50551,
50552, 50553, 50555, 50557, 50558, 50560, 50564, 50565, 50570, 50571, 50577, 50596, 50597,
50999
- adresa trimisă de ADI Felcsik nr.89/2016;
- certificatul de urbanism nr.138/2015 eliberat de Consiliul Județean Harghita;
- PUG Dăneşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.13 / 2003 și prelungit;
Ținând cont de:
- proiectul de hotărâre nr.____/2020 inițiat de către primarul comunei Dănești;
- 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
În conformitate cu prevederile:
- art.1 și art.2 alin.(2^2) lit. d din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- art.14 alin.(1) și art.20 alin.(1) lit.d din Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții;
- art.621 alin.(1) , art.861 alin.(3) și art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 Codul Civil,
republicată;
- art.8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
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- H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita Anexa nr. 21 modificat şi completat de
HG nr. 262/2006 pentru modificarea şi completarea anexelor H.G. nr. 1351/2001 privind
atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Harghita;
- HCL nr. 31/2020 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Dăneşti, judeţul Harghita
În temeiul art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.c, art.139 alin.(3) lit.g 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. Alin. (1) Se aprobă ocuparea temporară a unor terenuri –drumuri comunale cu zone
de protecţie - având suprafață de 39.563 mp – aflate în domeniul public al comunei Dăneşti
situate în intravilanul comunei Dăneşti, identificate conform înscrierilor în Cartea Funciară a
comunei Dănești nr. 50383, 50488, 50489, 50491, 50494, 50504, 50506, 50537, 50540, 50541,
50543, 50544, 50545, 50546, 50547, 50549, 50550, 50551, 50552, 50553, 50555, 50557, 50558,
50560, 50564, 50565, 50570, 50571, 50577, 50596, 50597, 50999.
Alin.(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a terenurilor –drumuri comunale cu zone de
protecţie - susmenționate, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI
DKSZ, pe termen limitat, pe perioada implementării proiectului ”Modernizarea drumurilor de
interes local, ADI DKSZ”.
Alin.(3) Datele de identificare a bunurilor proprietate publică a comunei Dănești susmenționate
având o valoare de inventar de 2.424.963 lei se regăsesc pe de o parte prin poziţia nr. 31
conform Anexei nr.21 la HG nr.1351/2001, precum și pe de altă parte prin înscrierile în Cartea
Funciară al comunei Dănești nr. 50383, 50488, 50489, 50491, 50494, 50504, 50506, 50537,
50540, 50541, 50543, 50544, 50545, 50546, 50547, 50549, 50550, 50551, 50552, 50553, 50555,
50557, 50558, 50560, 50564, 50565, 50570, 50571, 50577, 50596, 50597, 50999.
Alin.(4) Destinația bunurilor pentru care se acordă folosință gratuită va fi pentru realizarea
investiției prin proiectul ”Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ”.
Alin.(5) Durata pentru care se acordă folosință gratuită este pe termen limitat, pe perioada
implementării proiectului ”Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ”.
Alin.(6) Termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului va fi imediat după
data procesului verbal la terminarea lucrării în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor de
interes local, ADI DKSZ”.
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Alin. (7) Obligațiile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI DKSZ beneficiară,
titularul dreptului de folosință gratuită sunt următoarele:
a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată
folosinţa gratuită;
b) să prezinte, anual, autorităţii, rapoarte privind activitatea de utilitate publică
desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi
strategii pentru perioada următoare;
c) să permită accesul autorităţilor pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
f) folosinţa dobândită nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei
alte persoane.
g) obligaţia de a informa autoritatea cu privire la orice tulburare adusă dreptului de
proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.
Alin. (8) Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei
sale este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI DKSZ titularul dreptului de
folosință gratuită.
Alin. (9) Modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni se aplică conform
prevederilor art. 352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform
reglementărilor legale în domeniu.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Dăneşti, d-l Bőjte Csongor-Ernő.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti şi Instituţiei Prefectului
judeţului Harghita şi se afişează prin grija secretarului general al comunei se afișează la
sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei Dănești www.danfalva.ro.
Comuna Dănești, la 19 august 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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