ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 54 /2019
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gălăuţaş
Consiliul local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, convocat în şedinţa ordinară din
data de 31 mai 2019;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei nr.4/103/22.05.2019 și raportul
compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
4/104/22.05.2019;
-Raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Gălăuțaș nr.2040/22.05.2019;
-imobilul înscris în inventar nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de
proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special
privind fondul funciar respectiv cele care reglementează regimul juridical imobilelor preluate în
mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de
sarcini și nu face obiectul vreunui litigiu;
-totalizarea cheltuielilor în urma finalizării lucrărilor de investiție: ”Reabilitare Grădiniță
Gălăuțaș și construire centrală termică-comuna Gălăuțaș, județul Harghita” ;
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2150/31.05.2019 referitoare la
execuția lucărilor de construcții în cadrul obiectivului de investiție ”Reabilitare Grădiniță
Gălăuțaș și construire centrală-comuna Gălăuțaș, județul Harghita”;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 76 din 30 octombrie 2015 privind
implementarea proiectului „Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș și Construire Centrală Termică –
Comuna Gălăuțaș, Județul Harghita”;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 40 din 14 martie 2016 privind
modificarea bugetului proiectului „Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș Și Construire Centrală
Termică – Comuna Gălăuțaș, Județul Harghita” în urma art. 291 din legea 227/2015 privind
codul fiscal;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 66 din 25 iulie 2016 privind
modificarea bugetului proiectului „Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș Și Construire Centrală
Termică – Comuna Gălăuțaș, Județul Harghita” în urma Art. 291 din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. nr. 42 /2017 privind aprobarea
valorii de investiție a proiectului „Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș Și Construire Centrală Termică
– Comuna Gălăuțaș, Județul Harghita” în urma semnării contractului de finanțare;
-Contractul de finanțare nr. C0720EM00031572100580/30.08.2016 încheiat cu Agenția
Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil;
-Proiectul de investiții ”Reabilitare Grădniță Gălăuțaș și construire centrală termicăcomuna Gălăuțaș, județul Harghita ”, proiect finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2, „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica”;
În conformitate cu:
-Prevederile art. 858 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548 din 1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor şi
municipiilor, precum şi a judeţelor;
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-Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului României nr. 1381/2007 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1351/2001 privind Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Gălăuţaș și hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei
Gălăuțaș de modificare /completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Gălăuțaș; CF 50209 Comuna Gălăuțaș;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 61/31.08.2018 privind însușirea și
actualizarea valorii juste a activelor fixe corporale aflate în Inventarul domeniului public al
comunei Gălăuțaș, județul Harghita”;
-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice,
modificată și completată prin Legea nr. 54/1994, respectiv Legea nr. 187/2012;
-Hotărârea Guvernului României nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
-OMFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
-Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acesteia;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/35/23.05.2019, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia
mediului nr. 6/34/23.05.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr.6/33/23.05.2019;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c, art. 45 alin.3, art.115 alin. (1) lit.b, art. 119 , art.
120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Inventarului domeniului public al comunei Gălăuţaş,
județul Harghita, în urma finalizării lucrărilor de investiție ”Reabilitare Grădiniță Gălăuțaș și
construire centrală termică-comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, după cum urmează:
- pozitia nr. 58 :
- Coloana 3 ”Elemente de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică,
descriptive, adresa actuală și vecinătățile)” se modifică și va avea următorul cuprins:
”A.Corp C1-Grădiniță, construită din cărămidă, învelitoare țiglă, comuna Gălăuțaș, Sat
Gălăuțaș nr. 124;
Regim de înălțime : Sparțial+ P
Suprafață desfășurată : 229,37 mp;
Suprafață utilă:Totală 135,02 mp;
Pivniță: total arie utilă subsol 21,9 mp, din care:
S01 hol 2,02 mp;
S02-pivniță-19,88 mp;
Parter: suprafață construită 188,22 mp, total arie utilă parter 113,93 mp, din care:
P01 antreu 3,22 mp;
P02 grupă 25,23 mp;
P03 grupă 21,36 mp;
P04 grupă 27,85 mp;
P05 grup sanitar 3,80 mp;
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P06 grupă 21,03 mp;
P07 grup sanitar 5,52 mp;
P08 grup sanitar 1,95 mp;
P09 cabinet medical/birou 3,97 mp.
Nr. cad 50209-C1
B. Corp C2-Centrală termică și depozitare de lemne, construită din cărămidă, beton, și
lemn, învelitoare din tablă metalică, comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 124
Regim de înălțime: P
Suprafață construită 54,51 mp;
Total arie utilă parter: 43,38 mp, din care:
P01 centrală termică 10,08 mp
P02 depozitare coș de gunoi 5,76 mp
P03 depozitarea lemne de foc 24,16 mp,
P04 depozitare 3,38 mp
Vecinătăți:
Nord-Est: Teren de sport- incinta Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton”Gălăuțaș;
Nord-Vest: proprietate privată;
Sud: proprietate privată;
Est: Sală de educație fizică școlară -Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton”Gălăuțaș”
-” Coloana 5 ” Valoarea de inventar în lei”, la data de 31 mai 2019”, se modifică și va
avea următorul cuprins:
”1.044.380,70 lei”.
- ”Coloana 6 ”Situația juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte
doveditoare” se modifică și va avea următorul cuprins:
”Lg. nr. 213/1998; Carte funciară 50209 comuna Gălăuțaș”.
Art.2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliului Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei
Prefectului Harghita, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului contabilitate prin grija
secretarului comunei și se va face publică prin afișare.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Gălăuțaș și primarul comunei Gălăuţaş, dl. Țăran Radu.
Gălăuţaş, la 31 mai 2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, în ședința ordinară
din data de 31 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001, rep,
cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru, din numărul total de
11 consilieri în funcție, la ședință fiind prezenți 11 consilieri locali.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Barabas Lajos

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

