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HOTĂRÂREA NR. 80 / 2021  
privind aprobarea demolării unui imobil-construcție 

 din domeniul privat al comunei Gălăuțaș 
  
 
            Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, întrunit în şedinţa extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 4 noiembrie 2021; 
 
          Având in vedere:  

-referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 7/147/2021 si Raportul de 
specialitate común al Compartimentului Impozite și Taxe,Urbanism și Compartimentului 
Contabilitate nr. 7/148/2021, prin care se propune demolarea imobilului –construcție din 
domeniul privat pentru că se află într-o stare avansată de degradare și nu mai este utilizat și 
prezintă pericol de prăbușire;  
            Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Gălăuţaş, nr. crt.12, CF 
50370 Gălăuțaș, nr. Cad 50370-C3, Clădire Bar Colonia I nr. 476, nr. inv. 1024; 

-bunul imobil propus a fi scos din funcțiune din inventarul domeniului privat 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; 

-Raportul de expertiză tehnică  întocmit de expert tehnic atestat MLPAT-DCLP nr. 177- 
A1 A3, A11-ing. Moldovan Ioan, în colaborare cu ing. Proiectant de structuri Munteanu Ionuț 
(SC Structuralia Studio SRL), prin care se propune demolarea clădirii; 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 62/2018 privind însușirea și 
actualizarea valorii juste a activelor fixe corporale aflate in Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului privat al comunei Gălăuțaș,judetul Harghita 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         -Anexa nr. 2-Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând 
instituțiilor publice aprobate prin HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 
și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

-Prevederile art. 354 și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

-Art. 555, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 
compeltările ulterioare; 
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-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Raportele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local,  
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/136/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 
8/121/2021, 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. 8/131/2021, 

 În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2)  lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă demolarea bunului imobil-clădire “Clădire Bar”, Colonia I nr. 476, 
înscris în Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Gălăuţaş la nr. crt. 12, CF nr. 
50370 Gălăuțaș, nr. Cad 50730-C3, suprafață construită la sol : 240 mp, suprafata construita 
desfășurată: 240 mp, an edificare 1962, nr. Inventar 1024, valoare de inventar 35.120,34 lei şi 
scoaterea acestuia din funcțiune.  

 (2) Demolarea imobilului-construcție prevăzut la alin. (1)  se face numai după obținerea 
autorizației de desființare emisă în condițiile legii. 
 Art. 2.  După scoaterea din funcțiune și casarea imobilului-construcție, comisia specială 
pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității 
administrativ-teritoriale va avea în vedere actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unității administrativ-teritoriale conform prevederilor de la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Împuternicește primarul comunei Gălăuțaș pentru radierea construcției din 
evidențele cărții funciare.  

 Art. 4. Prezenta hotărâre se înaintează Instituţiei Prefectului Harghita, primarului 
comunei Gălăuţaş, compartimentului impozite și taxe, urbanism și compartimentului 
contabilitate prin grija secretarului general al comunei. 

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Gălăuţaş, dl. Țăran Radu. 

 
Gălăuțaș, la  4 noiembrie 2021 
 
 

 Președinte de ședință,            Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
     Emil TOMPEA                                        Monica-Camelia MORAR 


