ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6/ 2021
privind aprobarea ocupării definitive și temporare
a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Dănești pentru
punerea la dispoziția proiectului “Dezvoltarea educațională a Liceului
tehnologic Petőfi Sándor din comuna Dănești”
Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27
ianuarie 2021, convocat prin Dispoziţia nr.13/19.01.2021, emisă de primarul
comunei Dăneşti, judeţul Harghita;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. ______/2020 privind aprobarea ocupării definitive și
temporare a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Dănești pentru
punerea la dispoziția proiectului “Dezvoltarea educațională a liceului tehnologic
Petőfi Sándor din comuna 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;
Ținând cont de :
- Contract de finanțare: nr. 2499/22.03.2018 Program MDRAP – PNDL
- Certificat de urbanism: - Nr.21 din 26.10.2017 DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC
”PETŐFI SÁNDOR ” DIN COMUNA DĂNEȘTI
- Certificat de urbanism: - Nr. 2 din 19.01.2021 DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC
”PETŐFI SÁNDOR ” DIN COMUNA DĂNEȘTI
- Cartea Funciară nr. 50225, nr.50230
- HCL nr. 55/2018 privind valoarea totală a investiției „Dezvoltarea
infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic ”PETOFI SANDOR” din
comuna Dănești”
- HCL nr. 6/2020 privind ACTUALIZAREA devizului general pentru obiectivul
de investiții „Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic
"Petőfi Sándor" din comuna 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;
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În conformitate cu prevederile:
- art.1, art.2 alin. 2^1 lit d din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții;
- art.14 alin.1 și art.20 alin.1 lit d din Ordinul MDRL pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului “Dezvoltarea educațională a
liceului tehnologic Petőfi Sándor din comuna Dănești” terenul și clădirea
identificat prin Cartea Funciară nr. 50225, nr.50230 aflate în domeniul public al
comunei Dănești.
Art. 2. Obiectul de investiţii “Dezvoltarea educațională a liceului tehnologic
Petőfi Sándor din comuna Dănești”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care
se află în domeniul public al localităţii Dănești, teren disponibil exclusiv pentru
realizarea obiectivului propus în proiect.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Dănești, dl Bőjte Csongor Ernő.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dănești, Instituției
Prefectului județului Harghita, Compartimentului achiziții publice, urbanism și
amenajarea teritoriului și se afișează prin grija secretarului general al comunei într-un
loc accesibil de către comunitatea locală.
Comuna Dănești, la 27 ianuarie 2021
Președintele de ședință,
Both Ágoston

 ………………….……………………

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


………………….……………………

