ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
LOCALITATEA MEREȘTI
Anexa nr. 1
la Proiect de hotărâre nr. 11 /2020

COMISIA SPECIALĂ PENTRU
ÎNTOCMIREA INVENTARULUI
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI,
ORAŞULUI SAU COMUNEI MEREȘTI

Primarul comunei Merești,
TIKOSI LASZLO

COMPLETARE LA INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL LOCALITĂŢII MEREȘTI, JUDEȚUL HARGHITA

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare
(date de individualizare
administrativă şi tehnică,
descriptive, adresa actuală şi
vecinătăţile)

Anul
dobândiri
i sau,
după caz,
al dării în
folosinţă

Valoarea de
inventar în lei

Situaţia juridică actuală/
Denumire act
proprietate sau alte acte
doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1910

4074

ZONĂ DE AGREMENT
TEREN INTRAVILAN
32

Teren Intravilan
Situat în comuna Merești, nr. 451/A
Vecinități:
Nord: Pârâul Homorodul- Mic
Sud: Proprietatea privată
Est: Proprietatea privată
Vest: Proprietatea privată

32.1

1.6.2

1,Clădire multifuncțională
Compusă din:
- Hol de așteptare
- 2 antreu
- Vestiar bărbați
- Vestiar femei
- Duși bărbați
- Duși femei
- Grup sanitar bărbați
- Grup sanitar femei
Suprafața totală: 57,63 m2

2020

592 250,86

32.2
2, Loc de joacă
Suprafața totală: 119 m2

2020

32.3
3, Alei din piatră naturală
Suprafața totală: 57 m2
2020

32.4
4, Alei și parcare
Suprafața totală: 285 m2

32.5

32.6

2020

5, Zonă verde
Suprafața totală: 1366,91 m2

2020

6, Terasă din lemn
Suprafața totală: 75m2

2020

Domeniul public al comunei
Merești
Legea nr. 213/1998
Hotărârea Consiliului Local
Nr. 46/2017,
OUG nr. 57/2019
HCL nr. 11/20.02.2020

INITIATOR,
PRIMAR,
TIKOSI LASZLO
L.S.,s.s.- indescifrabila

Avizează secretar general
GOLICZA GYONGYI
s.s.- indescifrabila

1) Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe, potrivit HG 2139/2004.
2) Se înscrie denumirea actuală integrală, fără iniţiale sau abrevieri, potrivit prevederilor din actul de constituire, registrul notarial sau
din alte evidenţe legale, identica cu înscrierea din cartea funciară.
3) Se vor menţiona datele complete de individualizare administrativă şi tehnică, descriptive ( de ex. parter, din cărămidă, etc.)

adresa actuală şi vecinătățile (nu se trece numele persoanei fizice ci doar mențiunea proprietate privata iar in cazul unor instituții
publice sau sedii de persoane juridice se vor menționa denumirile acestora)
4) Se menţionează numai anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință , indiferent ca a fost dobândit ca domeniu public/privat
(nu se menționează anul unei eventuale reabilitări/extinderi/modernizări)
5) Cuprinde valoarea de inventar în lei potrivit normelor legale in domeniu contabil.
Potrivit normelor legale aveti obligatia reevaluarii acestor bunuri.
6) Cuprinde acte de proprietate sau alte acte doveditoare (legi, hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donație, acte de vânzare
cumpărare, procese-verbale de receptie a lucrarilor in cazul investițiilor noi, etc.).
Model conform HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor

