ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CÎRŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.49/2015
pentru completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului local al comunei Cîrța
nr.6/2001 privind declararea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Cîrţa, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară lunară din data de 26 noiembrie 2015;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2597/10.11.2015 al primarului comunei Cîrţa,
Dl.Gabor Tibor;
- Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru activităţi economicofinanciare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină şi al Comisiei pentru
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- Documentația cadastrală întocmită de PFA-ANCPI Dobos Lehel în urma
măsurăturilor topografice efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară;
- faptul că pentru imobilele(terenurile) în cauză nu au fost formulate cereri
în baza legilor de retrocedare a proprietăţilor şi nu sunt gravate de sarcini şi nu fac
obiectul vreunui litigiu.
- prevederile Hotărârii nr.6/2001 al Consiliului Local Cîrţa privind
declararea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Cîrţa, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1351/2001, anexa nr.18
privind atestarea domeniului public al Judeţului Harghita, cu modificările şi
completările aduse în anexa nr.II din Hotărârea Guvernului nr.262/2006 pentru
modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind
atestarea domeniului public al Judeţului Harghita, respectiv în art.I pct.3 din
Hotărârea Guvernului nr.939/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la
Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Harghita.
Potrivit Titlului VI ”Proprietatea publică” a cărții a III-a ”Despre bunuri”
din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicată, actualizată;
În conformitate cu art.3 alin.(4), art.5 alin.(1), art.18 şi art.21 alin.(2) din
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia, cu modificările
şi comletările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.548/1999, privind
aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, muncicipiilor şi judeţelor;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, art.45 alin.(3),
art.115 alin. (1) lit. „b”, art.119 şi art.120 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Cîrţa, se completează după cum urmează:
- după poziţia nr.59 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr.60 conform
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentul contabil-financiar, Compartimentul de urbanism şi Comisia
specială de inventariere numit prin hotărârea nr.42/2008 al Consiliului Local Cîrţa.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- primarul comunei Cîrţa,
- Comisia specială de inventariere
- Compartimentul financiar-contabil şi compartimentului de urbanism
- Consiliul Judeţean Harghita în vederea centralizării şi trimiterii către
Guvernul României, ca prin hotărâre să se ateste apartenenţa bunurilor la
domeniul public de interes local
- Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate.
Comuna Cîrţa, la 26 noiembrie 2015
Preşedinte de şedinţă,
Gabor Janos

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Karda Melania

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului
local al comunei Cîrța nr.6/2001 privind declararea şi aprobarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cîrţa, cu modificările şi
completările ulterioare

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.
215/2001, privind administraţia publică, republicată, cu modificări şi completări,
domeniul public al comunelor este alcătuit din bunurile care, potrivit legii sau prin natura
lor sunt de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
local, dacă nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional.
Iniţial, inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Cîrța a fost însuşit prin
HCL nr. 6/2001 şi atestat prin anexa nr.18 a HG nr. 1351/2001, privind atestarea
domeniului public al Judeţului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu ocazia întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru întabularea dreptului de
proprietate a comunei Cîrța asupra drumurilor pietruite din domeniul public s-au
constatat diferenţe faţă de datele cuprinse în Anexa 18 - „Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cîrța”, însuşită prin HCL nr. 6/2001 şi aprobată
prin HG nr. 1351/2001, privind aprobarea domeniului public al comunei Cîrța, cu
modificările şi completările ulterioa în ceea ce priveşte suprafaţa unor drumuri pietruite,
după cum urmează:
- Cu ocazia întocmirii inventarului domeniului public, la poziția nr.51 ”alte
drumuri pietruite„ având o suprafață totală de 133.888 mp și o valoare de
1.042.785,54 lei, a fost trecut eronat în plus o suprafață de 1.941 mp, care
este ”teren intravilan” și se situează în comuna Cîrța, satul Ineu sub nr.564/A
cu următoarele vecinătăți: Drumuri pietruite în Nord, Sud, Est și pârâul
Szekaszo în partea Vestică.
Propun: modificarea poziţiei nr.51, prin scăderea suprafeței totale cu 1941 mp și
introducerea unei noi poziții, poziţia nr.60 conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre;
Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi
oportunitate şi propun Consiliului Local al comunei Cîrța adoptarea hotărârii în forma şi
conţinutul prezentate în proiect.

PRIMAR,
Gabor Tibor

