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HOTĂRÂREA nr. 31/2020     
privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Dăneşti, judeţul Harghita 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 26 

mai 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 92 / 2020, emisă de primarul comunei 

Dăneşti, județul Harghita; 

Având în vedere adresa Ministerului lucrărilor publice, dezvoltării și 

administrației nr. MLPDA-28096/DPFBL-598/13.04.2020. înregistrat la 

instituția noastră sub nr. 708/30.04.2020 privind punctul de vedere asupra 

Proiectului de hotărâre nr. 47/28.01.2020 privind atestarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului public al al comunei Dănești, județul 

Harghita, precum și documentația aferentă acestuia. 

          Având în vedere Referatul de aprobare nr.48/2020 al primarului comunei 

Dănești, Dl. Bőjte Csongor-Ernő, Raportul de specialitate nr.49/2020  al 

Compartimentul achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului, avizul 

favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie 

socială, juridică şi de disciplină şi al Comisiei pentru agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 

Analizând Procesul verbal nr. 135/2020 întocmit de comisia specială de 

inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dăneşti, 

judeţul Harghita. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr.7/2001 al Consiliului Local 

Dănești privind declararea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Dănești, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de Declarația pe propria răspundere a secretarului general al 

comunei Dănești nr. 139/2020, dată în temeiul art. 289 alin. (6) din 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; 

Având la bază prevederile dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997 privind regismul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică; 
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În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), coroborate cu 

art.139 alin. (1) și alin. (3) lit. g., art.196 alin.(1) lit.a), art. 289 alin. (6) și art. 

607 alin. (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Dănești însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2001, cu modificările și 

completările ulterioare și atestat potrivit anexei nr. 21 la Hotărârii de Guvern 

nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghitac cu modificările și 

completările ulterioare, la Secțiunea I “Bunuri imobile”, se modifică și se 

completează, după cum urmează: 

 

a) la poziția nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins “Străzi situate 

în intravilanul din comuna Dănești, Suprafața totală: 57.500 mp, 

Drum pietruit” 

 

b) după poziția 43 se introduc 11 noi poziții, pozițiile nr. 44-54 potrivit 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;   

  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Compartimentul contabil-financiar, Compartimentul de achiziții publice și 

urbanism. 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul comunei Dănești la 

secțiunea dedicată Statutului unității administrativ-teritoriale precum și în 

monitorul oficial local și se va comunica: 

- primarului comunei Dănești, 

- Compartimentului financiar-contabil şi compartimentului de achiziții 

publice și urbanism 

-  Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea exercitării controlului  

cu privire la legalitate. 

 Dăneşti, la 26 mai 2020 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Norbert László      SECRETAR GENERAL 

 ………………….……………………   Bogács Angyalka-Klára 

………………….………………… 


