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HOTĂRÂREA NR. 69 / 2020 

privind cumpărarea imobilului situat în comuna Dănești str. Principală nr.27  

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședință ordinară din data de 17 

noiembrie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 177/2020, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 276/2020 a D-lui primar Bojte Csongor-Erno; 

- Raportul de specialitate nr. ____/2020 prezentată de consilierul de achiziții publice, 

- Raportul de avizare favorabilă  al comisiei pentru activități economico-financiară, 

protecția mediului, turism și agricultură; 

- Hotărârea nr.12 / 2020 al Consiliului local Dănești cu privire la aprobarea bugetului 

local propriu al comunei Dănești pe anul 2020; 
 

Luând în considerare Raportul de evaluare a imobilului situat în comuna Dănești nr.31 

întocmit de evaluatorul autorizat ing. Fecske Gyula în luna octombrie 2020, precum și 

Procesul-verbal nr.2181/ 2020 întocmit de comisia de negociere constituit prin HCL 

nr.66/2020; 
 

Văzând Cartea funciară Dănești nr.52325; 

Ținând cont de faptul, că bunurile care urmează a fi achiziționate nu sunt grevate de 

sarcini și nu fac obiectul legilor reparatorii ale proprietății; 

 

Respectând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare și Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 

și regimul juridic al acestuia; 

 

Având in vedere prevederile art. 311, art. 317, art. 334-336, art. 338-341, art. 363 din 

OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ;  

 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(6), lit.“b”, articolul 139, alin. (2), din OUG 

nr. 57/2019- Codul Administrativ și art.557 alin.2 din Legea nr.287/2008, republicată, 

privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) și 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă cumpărarea imobilului format din teren și construcții având suprafața de 

2.462 mp- 
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proprietatea Artei Populare Dănești Societate Cooperativă având CIF: 18737073, situat 

în comuna Dănești str. Principală nr.27– la prețul de 7,5 euro/mp după cum urmează: 
  

TEREN INTRAVILAN: 

– Carte Funciară Nr. 52325 Dănești, suprafața de 2.462 mp conform Carte Funciară Nr. 

52325 Dănești 

 

CONSTRUCȚII:  

-Carte Funciară Nr. 52325-C1 Dănești, nr. niveluri:1, an construire: 1926, suprafața 

construită la sol: 87 mp, suprafața construită desfășurată: 87 mp, Clădire atelier țesătorie  

cu 1 nivel, construită în anul 1926  

-Carte Funciară Nr. 52325-C2 Dănești, nr. niveluri:1, an construire: 1926, suprafața 

construită la sol: 7 mp, suprafața construită desfășurată: 7 mp, Construcție anexă cu 1 

nivel, construită în anul 1926  

-Carte Funciară Nr. 52325-C3 Dănești, nr. niveluri:1, an construire: 1926, suprafața 

construită la sol: 57 mp, suprafața construită desfășurată: 57 mp, Construcție anexă cu 1 

nivel, construită în anul 1926  
 

Art.2. (1)Cheltuielile aferente cumpărării vor fi suportate din bugetul local al comunei 

Dănești. 

(2) Prețul se va achita până la sfârșitul anului fiscal 2020. 
 

Art.3. Bunul cumpărat se va include în domeniul privat al comunei Dănești și va face 

parte integrantă al acestuia. 
 

Art.4. Cu semnarea contractului și cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI DĂNEȘTI. 
 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al COMUNEI 

DĂNEȘTI, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI DĂNEȘTI și 

prefectului județului HARGHITA și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei. 

Dăneşti, la 17 noiembrie 2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

        Bogács Angyalka-Klára 



 ………………….…………….   ………………….……………… 

     


