ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 60 / 2018
privind includerea unui bun în Inventarul domeniului public al comunei Gălăuţaş
Consiliul local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 31 august 2018 ;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei nr.7/102/01.08.2018 și raportul
compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
7/103/01.08.2018 ;
-Raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Gălăuțaș nr. 2798/26.07.2018;
- 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;
-bunul imobil propus a fi 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;
- prevederile art. 3, alin. (1), alin.(4), art. 21 din Legea nr. 213 / 1998, privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art. 858 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 21, lit. "a", din Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind Legea-cadru a
descentralizarii;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548 din 1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiuesc domeniul public al
comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi a judeţelor;
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucărilor nr. 3649/30.05.2011 și autorizația de
construire nr. 5 din 24.11.2008 și nr. 2 din 31.12.2010 pentru Construire sală de educație fiziă
școlară în comuna Gălăuțaș, judetul Harghita”
-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.9 61/23.08.2018, comisia de
specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială
şi protecţia mediului nr.9/60/23.08.2018, 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. 9/59/23.08.2018;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "c", art. 119, art. 120, alin. (1), alin.
(2) si ale art. 122, din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă includerea în domeniul public de interes local al comunei Gălăuțaș,
Județul Harghita, a bunului imobil denumit ”Sală de educație fizică școlară”, situat în comuna
Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 124, Județul Harghita, ale cărui elemente de identificare, sunt
prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
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Art. 2. Se însușește completarea cu poziția 86 a Anexei nr. 4 din Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Comunei Gălăuțaș, Județul Harghita, conform Anexei nr. 2, la
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliului Judeţean Harghita precum şi Instituţiei
Prefectului Harghita, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului contabilitate prin grija
secretarului comunei.
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Gălăuţaş, dl. Țăran Radu.
Gălăuţaş, la 31 august 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 60 /2018
Elemente de identificare ale bunului imobil ”Sală de educație fizică școlară” propus a fi
trecut în domeniul public de interes local al comunei Gălăuțaș
Elemente de identificare

Anul
dobândirii sau,
după caz, dării
în folosinţă

Valoare de
inventar în lei
(RON)

Situaţia juridică
actuală

2

3

4

5

6

Sală de
educație
fizică
școlară

Comuna Gălăuțaș, Sat
Gălăuțaș nr. 124,
Suprafața construită=
385 mp;
Suprafața
desfășurată=415 mp,
Suprafața utilă=
350,72 mp;
Regim de înalțime:
parter înalt

2012

1.094.414,38

Domeniul public
al comunei
Gălăuțaș conform
Hotărârii
Consiliului Local
nr. 60/2018,
Proces verbal de
recepție la
terminarea
lucărilor nr.
3649/30.05.2011;
Autorizația de
construire nr. 5 din
24.11.2008 și nr. 2
din 31.12.2010

Codul de Denumirea
clasificare
bunului

1

Gălăuţaş, la 31 august 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 60 /2018
Completarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

0

1

2

3

86

Sală de
educație
fizică
școlară

Comuna Gălăuțaș, Sat
Gălăuțaș nr. 124,
Suprafața construită= 385
mp;
Suprafața desfășurată=415
mp,
Suprafața utilă= 350,72 mp;
Regim de înalțime: parter
înalt

Anul
Valoare de
dobândirii inventar în lei
sau, după
(RON)
caz, dării
în
folosinţă

Situaţia juridică
actuală

4

5

6

2012

1.094.414,38

Domeniul public
al comunei
Gălăuțaș conform
Hotărârii
Consiliului Local
nr.60/2018,
Proces verbal de
recepție la
terminarea
lucărilor nr.
3649/30.05.2011;
Autorizația de
construire nr. 5
din 24.11.2008 și
nr. 2 din
31.12.2010

Gălăuţaş, la 31 august 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

