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  H O T Ă R Â R E A  NR.    76   /2022 
 

Privind solicitarea către Consiliul Județean Harghita, a aprobării trecerii din 
domeniul public al Județului Harghita, în domeniul public al comunei Gălăuțaș, 
județul Harghita a cotelor-părți a unor bunuri și declararea acestora ca bunuri 

de interes local 
   

 

Consiliul Local al comunei  Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de 27 octombrie 2022; 

 

În temeiul prevederilor art 129, art 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
Având în vedere : 
 art 120 alin (1), art 121 alin (1) și alin (2) și art 139 din Constituția României, 

republicată ;  
 art 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;  
 art 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare ;  
 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/115/2022 în 

calitatea sa de iniţiator; 
  Raportul compartimentului de specialitate nr. 7/116 /2022; 
  Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 98406/22.09.2022, înregistrată la 

Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 4241/23.09.2022 prin care ne solicită aprobarea unei 
hotărâri a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș privind declararea din bun de interes public 
județean în bun de interes public local a cotelor-părți deținute în proprietate de către Județul 
Harghita și solicitarea de transmitere a acestor cote-părți din domeniul public al Județului 
Harghita în domeniul public al Comunei Gălăuțaș ; 

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr. 9/72/2022; comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecţia mediului, nr.  10/62 /2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.11/ 76 /2022; 

În temeiul prevederilor: 
  Art.286 alin. (1), alin. (4),  art.294, art. 287 lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
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 Hotărârea Guvernului  nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și 
al unităților administrativ-teritoriale;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, 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. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, proces verbal de afișare nr. 9/33/2022; 

  
Luând în considerare:  
  Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 287 din 28 septembrie 2012 

privind includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș a cotei-părți de 91% din totalul de linie electrică, zona 
Nuțeni, realizat în cadrul investiției ”Electrificare Gălăuțaș, comuna Gălăuțaș”;   

  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 57 din 29 octombrie 
2012 privind acceptarea luării în administrarea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș a cotei-
părți de 91% din totalul de linie electrică, zona Nuțeni, realizat în cadrul investiției 
”Electrificare Gălăuțaș, comuna Gălăuțaș”; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 58 din 29 octombrie 2012 
privind includerea în domeniul public al comunei Gălăuțaș și în administrarea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș a cotei-părți de 9% din totalul de linie electrică, zona Nuțeni, 
realizat în cadrul investiției ”Electrificare Gălăuțaș, comuna Gălăuțaș 

  Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 308 din 25 noiembrie 2015 
privind includerea în domeniul public al județului Harghita și darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș a cotei-părți de 36,52% din totalul de linie electrică, 
realizat în cadrul investiției  Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa a II-a, județul 
Harghita”;   

  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 82 din 28 deembrie 2015 
privind acceptarea luării în administrarea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș a cotei-părți 
de 36,52% din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției  Reabilitarea rețelei 
electrice Gălăuțaș, etapa a II-a, județul Harghita”;   

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 83 din 28 decembrie 2018 
privind includerea în domeniul public al comunei Gălăuțaș și în administrarea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș a cotei-părți de 63,48%  din totalul de linie electrică, realizat în 
cadrul investiției  ”Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa a II-a, județul Harghita”;   

 Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

  In temeiul dispoziţiunilor art.129 alin (2) lit. c) coroborat cu alin (6), art. 139 alin (3) 
lit. g), art. 196 alin (1) lit. a), art.197 alin (1), alin (2) și alin (4), art.198 alin (1)și alin (2), din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 –Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. (1) Se solicită trecerea din domcniul public al județului Harghita, în domeniul 
public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita a cotelor-părți din bunurile situate pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Gălăuțaș, județul Harghita, având datele de identificare 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Bunurile solicitate la alineatul 1 se declară din bun de interes public județean în 
bun de interes public local. 

(3) Solicitarea de transmitere a bunurilor prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică 
a Județului Harghita în proprietatea publică a comunei Gălăuțaș, județul Harghita se face în 
scopul asigurării unei administrări corespunzătoare a bunurilor aflate pe raza administrativ-
teritorială a comunei Gălăuțaș. 

Art.2. Primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate.  

            Art 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al  
unității administrativ-teritoriale: Prefectului Judeţului Harghita, Primarului comunei 
Gălăuțaș, Compartimentului pentru Impozite și taxe, urbanism, Compartimentului 

Contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil 
publicului, precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro  la secțiunea special 
creată Monitorul Oficial Local . 

Gălăuţaş, la   27 octombrie 2022 
 
  

  Președinte de ședință,          Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                      Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                       ………………………     
      Alexandru MARC      Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri locali în funcție 11 

Consilieri locali prezenți 11 
Nr. voturi ”pentru” 11 

Nr voturi ”împotrivă” 0 

http://www.primariagalautas.ro/
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Nr. voturi ”abținere” 0 
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Anexa nr. 1 la HCL NR.76/27.10.2022 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR CARE SE SOLICITĂ PENTRU TRANSMITERE DIN DOMENIUL PUBLIC AL 
JUDEȚULUI HARGHITA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ ȘI DECLARAREA ACESTORA CA BUNURI DE 

INTERES PUBLIC LOCAL 

 

NR. 
CRT. 

COD 
DE 

CLASIFICARE 

DENUMIREA 
BUNULUI 

ELEMENTE DE IDENTIFICARE 
(date de individualizare administrativă și 

tehnică, descriptive, adresa actuală și 
vecinătățile) 

SITUAȚIA JURIDICĂ PERSOANA 
JURIDICĂ 

DE LA CARE 
SE 

TRANSMITE 

PERSOANA 
JURIDICĂ LA 

CARE SE 
TRANSMITE 
IMOBILUL 

 
1 1.7.1 Parte totalul 

liniei electrice 
zona Nuțeni  
(etapa I) 
comuna 
Gălăuțaș 

Cota -parte de 91% din totalul de linie 
electrică, zona Nuțeni (etapa I) : LEA 
0,4 kV-1,877 km, LES 0,4 kV-0,07 
km, zona Plopiș: LEA 20 kV, PTA 
20/0,4 kV 40 kVA-1 buc, LEA 0,4 
kV-1,354 km - LES 0,4 kV - 0,09 km, 
zona Plopiș – Centru: LEA 20 kV – 
0,02 km, PTA 20/0,4 kV 40 kVA – 1 
buc, LEA 0,4 kV – 1,393 km, LES 0,4 
kV - 0,04 km, zona str. Principală: 
rețea de joasă tensiune – 0,267 km 
 

Domeniul public al 
județului Harghita 
conform Hotărârii 
Consiliului Județean 
Harghita nr. 287 din 28 
septembrie 2012 privind 
includerea în domeniul 
public al județului 
Harghita și darea în 
administrarea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș 
a cotei-părți de 91% din 
totalul de linie electrică, 
zona Nuțeni, realizat în 
cadrul investiției 
”Electrificare Gălăuțaș, 
comuna Gălăuțaș” 

Județul 
Harghita 

Comuna 
Gălăuțaș, 
județul 

Harghita 
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2 1.7.1. Parte totalul 
liniei electrice 
”Reabilitarea 
liniei electrice 
Gălăuțaș, 
județul 
Harghita 
etapa II,”  

Cota-parte de 36,52 % din totalul de 
linie electrică “Reabilitarea rețelei 
electrice Gălăuțaș, , județul Harghita, 
etapa II “ compusă din: 5 bucăți de 
stâlpi de beton armat centrifugat de tip 
SC 10001, 5 bucăți de stâlpi de beton 
vibrat precomprimat tip SE 10, 201 ml 
cablu de subteran de joasă tensiune de 
tip ACYABY 3x120+70 mmp, 74 ml 
cablu subteran de joasă tensiune de tip 
ACYAbY 3x95+50 mmp, 316 ml 
conductor torsadat pentru linii 
electrice de joasă tensiune de tip T2X 
50+3x70+16 mmp, 1 cutie de 
distribuție rețea tip E2-6, 3cutii de 
distribuție rețea tip E2-10, 1 bucată 
cutie de distribuție rețea de tip E2-11, 
1 bucată cutie de distribuție rețea de 
tip E4-11 

Domeniul public al 
județului Harghita 
conform Hotărârii 
Consiliului Județean 
Harghita nr. 308 din 25 
noiembrie 2015 privind 
includerea în domeniul 
public al județului 
Harghita și darea în 
administrarea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș 
a cotei-părți de 36,52% din 
totalul de linie electrică, 
realizat în cadrul investiției  
Reabilitarea rețelei 
electrice Gălăuțaș, etapa a 
II-a, județul Harghita”;   
 

Județul 
Harghita 

Comuna 
Gălăuțaș, 
județul 

Harghita 

 

Gălăuțaș, la 27 octombrie 2022 

   Președinte de ședință,               Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                              Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                                 ………………………     
      Alexandru MARC                            Monica-Camelia MORAR 
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