ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
MEREȘTI
HOTĂRÂREA NR. 9/2018

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2017 privind însușirea inventarului actualizat al
bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei MEREȘTI, județul Harghita

Consiliul Local Merești, întrunit în ședința ordinară din data de 15 februarie
2018,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 46/2017 privind însușirea
inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Merești, județul Harghita
- Expunerea de motive a primarului nr. 117/2018 , 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
- Adresa nr.794/2017 a Direcției Silvice Harghita/Direcția Județeana pentru
Cultura Harghita, Administrația Județeana a Finanțelor Publice Harghita, etc.
etc. conform căreia bunurile aflate pe administrativul comunei Meresti nu
sunt declarate de interes național/județean/nu sunt monumente istorice grupa
valorica A/B si nici zone de protecție ale acestora aflate în proprietatea
publică
- HCL nr. 35/2001 și HCL nr. 14/2008 privind însușirea inventarului bunurilor
aparținând domeniului public al comunei Merești, cu modificările si
completările ulterioare;
- Imobilele înscrise în inventar nu fac 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 juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul
român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de
sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu.
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, Procesul
verbal de afisare nr 1492/2017.
- Dispozițiile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu completările și modificările ulterioare, cu

respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, 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.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici,
autorităților sau instituțiilor publice, modificată și completată prin Legea nr.
54/1994, respectiv Legea nr.187/2012.
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
- OMFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate ;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată , cu modificările și completările
ulterioare .
- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile
de aplicare a acestuia;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificări si completări ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificări
si completări ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1473/2006 privind transmiterea unor drumuri
forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public
al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora;
- Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic;
- HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei
publice, cu modif si complet ult;
Prevederile art. 36 (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119, art. 120, art. 123 din
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Meresti
nr. 46/2017 privind însușirea inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Merești, județul Harghita, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. 1- Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Merești următoare bunuri:

Nr crt
16
21
22
25
26
28

Codul de clasificare
1.3.7
1.3.7
1.3.7
1.6.2
1.6.2

Denumirea bunului
TROTUARE
PODUL DOGKUT
PODUL BACZOSZEGE
ALMASVARA
PUNCTUL ASZTALKO
AMENAJARI ALBIA
RÂURILOR
2- Se aprobă completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Merești cu următoare bunuri:
Nr crt
Codul de clasificare
Denumirea bunului
GARAJ SVSU
27
1.6.8.
INCINTA SI ACCES LA
28
1.6.8.
GARAJ SVSU
AMENAJAREA TRASEE
ECOTURISTICE
ARHIVA PRIMARIEI
PRIMARIA GRUP SANITAR
REABILITARE SCOALA
GIMNAZIALA DAVID
FERENC MERESTI

29
30
31
32

1.6.4.
1.6.2.

Art. 4. 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, Consiliul județean
Harghita, Compartimentului/Biroul/Serviciului agricol și finante din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Merești

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Merești, în ședința ordinară din 15 febriarie
2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, rep. , cu un număr de 9 voturi
pentru - din numărul total de 9consilieri locali în funcție – la ședința fiind prezenți 9. consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
RIGO MIHALY
L.S.,s.s.- indescifrabila
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
GOLICZA GYONGYI

s.s.- indescifrabila

