
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
MEREȘTI

HOTĂRÂREA NR. 11/2020
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Nr. 46/25.09.2017 privind

inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei MEREȘTI, județul Harghita

Consiliul Local Merești, întrunit în ședința ordinară din data de 20 februarie
2020,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  Nr.

46/25.09.2017 privind inventarul bunurilor care aparțin  domeniului public al
comunei MEREȘTI, județul Harghita,

- Expunerea de motive a primarului  nr. 101/2020 , cu privire la necesitatea
aprobării  proiectului de hotărâre

- Raportul de specialitate al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Merești

- Raportul Comisiei speciale de inventariere nr 89/22.02.2020,
- Contractul de finanțare nr. C1920074A17872100582/25.042018 privind

Proiectul cu titlul: ”Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic, de uz
public, în comuna Merești, județul Harghita”

- Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea execuția
lucrărilor de construcții aferentă investiției ”ÎMBUNĂTĂȚIREA
infrastructurii de agrement și turistic, de uz public, în comuna Merești,
județul Harghita”.

- HCL nr. 35/2001 și HCL nr. 14/2008 privind însușirea  inventarului bunurilor
aparținând domeniului public al comunei Merești, HCL nr. 46/2017 privind
însușirea inventarului  actualizat al bunurilor care aparțin      domeniului
public al comunei MEREȘTI, județul Harghita cu modificările si
completările ulterioare;

În conformitate cu:
- Prevederile art. 858 si urm. din  Codul Civil;
- Prevederile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

- prevederile art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizionala in
administratia publica cu completările și modificările ulterioare,

- HG nr.1351/2001 – privind atestarea domeniului public al județului Harghita,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita,
modificat și completat ulterior, Anexa nr. 9.



În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit c, art. 196 alin (1) lit a), art. 286 alin
(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea punctul nr. 32 inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Merești, însușit prin Hotarărea Consiliului Local Nr.
46/2007 cu pozițiile 32.1, 32.2,32.3.32.4 și 32.5, confor anexei la prezenta hotărâre..

Art.2 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia
specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Merești și primarul comunei Merești.

Art.4. Prezenta hotărâre se va face publică prin afișare și se va comunica cu
Instituția Prefectului Județului Harghita, Primarul comunei Merești,
Compartimentului/Biroul/Serviciului agricol și finante din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Merești și în Monitorul Oficial Local.

Prezenta hotărâre a fost adoptată  de Consiliul Local Merești, în ședința ordinară din 20.Februarie
2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3)lit. g, din OUG nr. 57/2019. , cu un număr de 8 voturi
pentru - din numărul total de 8consilieri locali în funcție – la ședința fiind prezenți 8. consilieri locali.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢA
GOTHARD AKOS

L.S., s.s.- indescifrabila-

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

GOLICZA GYONGYI ,s.s.- indescifrabila




