
Comuna Gălăuțaș 

Județul Harghita 

Nr. 7/115/06.10.2022 

 

 

 

Referat de aprobare  

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 

 

Având în vedere:   

• 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 ; 

 

Ținând cont de prevederile: 

•  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; 

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”. 

Este necesar a se solicita trecerea din domcniul public al județului Harghita, în domeniul 

public al comunei Gălăuțaș a cotelor-părți din bunurile situate pe raza administrativ-teritorială 

a comunei Gălăuțaș, județul Harghita, având datele de identificare : 



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 

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 torsodat 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 

 

Bunurile solicitate se declară din bun de interes public județean în bun de interes public 

local prin hotărâre a consiliului local care solicit trecerea in domeniul public al bunurilor. 

Solicitarea de transmitere a bunurilor din proprietatea publică a Județului Harghita în 

proprietatea publică a comunei Gălăuțaș se face în scopul asigurării unei administrări 

corespunzătoare a bunurilor aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Gălăuțaș. 

Drept pentru care propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre in forma 

prezentată. 

 

Gălăuțaș, la 06.10.2022 

Primar 

Radu ȚĂRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comuna Gălăuțaș 

Nr.    7/ 116 /06.10.2022 

 

Raport de specialitate 

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 

   

 

Având în vedere: 

• 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 , respectiv : 

- 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 

- 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 torsodat 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 

• 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;  

• 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;  

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”;   

La articolul nr.294 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, se stipulează că : 

„Art.294: Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 

domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale 

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului respectiv, se face la cererea 

consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a 

consiliului judeţean 

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) - (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, 

respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz. 

(7) Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin 

hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile 

prevăzute la alin. (1) - (3), după caz". 

În vederea trecerii în domeniul public al Comunei Gălăuțaș a cotelor-părți din bunurile 

mai sus menţionate este necesară adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș prin care să se solicite Consiliului Judeţean Harghita aprobarea trecerii în domeniul 

public şi proprietatea publică a Consiliului Local al Comunei Gălăuțaș a  cotelor-părți din 

bunurile menționate aflate în domeniul public şi proprietatea publică a Consiliului Judeţean 

Harghita respectiv administrarea comunei Gălăuțaș în scopul asigurării unei administrări 

corespunzătoare a bunurilor aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Gălăuțaș.publice.  

 

Astfel se propune spre aprobarea Consiliului Local:  

1.  Se solicită trecerea din domcniul public al județului Harghita, în domeniul public al 

comunei Gălăuțaș a cotelor-părți din bunurile situate pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita, având datele de identificare conform anexei care face parte 

integrantă din prezentul raport.  

2. Bunurile solicitate la punctul 1 se declară din bun de interes public județean în bun 

de interes public local. 

3. Solicitarea de transmitere a bunurilor  prevăzute la punctul 1 din proprietatea publică 

a Județului Harghita în proprietatea publică a comunei Gălăuțaș se face în scopul asigurării 

unei administrări corespunzătoare a bunurilor aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Gălăuțaș. 

4. Primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate.  

 

Gălăuțaș, la 6 octombrie 2022 

 

Compartiment impozite și taxe, urbanism 

Consilier 

Olariu Steluța-Luminița 


