
                 ROMÂNIA PRIMAR
        JUDEŢUL COVASNA KISGYÖRGY SÁNDOR

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 37/2018
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a clădirii

grădiniței din sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 12.07.2018 
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Valea Crişului privind  aprobarea

trecerii  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  a  clădirii  grădiniței  din  sat  Valea  Crișului,
comuna Valea Crișului

Având în vedere prevederile:
- art.10 alin (2) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998,
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 59/2011 privind însuşirea inventarului
care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunei  Valea  Crişului,  cu  modificările  și  completările
ulterioare
- anexei nr 14 din HGR nr 495/2010 pentru modificarea şi completarea  Hotărârea Guvernului
nr.  975/2002 privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Covasna,  precum  si  al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, Anexa 35, conform M.O. nr 694 bis,
- Certificatului  de urbanism nr 22/2015 emis de Primăria Valea Crișului în scopul demolării
clădirii grădiniței degradate și neconforme existente,
- Contractului de achizitie publică de lucrări nr 4076/26.06.2018 încheiat între Comuna Valea
Crișului  și  SC  ZOLDUT  SRL,  având  ca  obiect  ”Execuție  lucrări  de  construcții  grădiniță  în
localitatea  Valea  Crişului  în  cadrul  proiectului  Construirea  clădirii  grădiniței  în  sat  Valea
Crișului”
-  Contractului  de  finanțare  nr  C0720EM00011671500359/12.07.2017  pentru  acordarea  de
sprijin  nerambursabil  în  condițiile  Programului  Național  pentru  Dezvoltare  Rurală   aferent
proiectului  ”Construirea  clădirii  grădiniței  în  sat  Valea  Crișului” încheiat  cu  Agenția  pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale – România aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Valea Crișului nr 33/2018.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “c” coroborat cu alin. (5) litera “a”, respectiv 
art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1.  Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al  Comunei  Valea
Crișului  a  clădirii  grădinței din  sat  Valea  Crișului,  comuna  Valea  Crișului,  construcții
identificate după cum urmează:



Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul
dobândir
ii/dării

în
folosință

Valoare
de

inventar
(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act
proprietate sau alte

acte doveditoare

Nr. /
Data

45 1.6.2
Grădinița Valea

Crișului

Valea Crișului nr 154, grădiniță
din  cărămidă,  edificată  în  anul
1971, regimul de înălțime : P,
-  suprafață  construită
desfășurată – 188 mp. 

1971 0
Hotărârea

Consiliului local
36/28.06

.2015

46 1.6.2
Grădinița Valea

Crișului

Valea  Crișului  nr  154,  șopron
edificat în anul 1971, regimul de
înălțime: P,  suprafața constuită
desfășurată- 47 mp
-  grup  sanitar  din  cărămidă,
edificat în anul 1971, regimul de
înălțime: P,  suprafața constuită
desfășurată- 23 mp
-  grup  sanitar  din  cărămidă,
edificat în anul 1971, regimul de
înălțime: P,  suprafața constuită
desfășurată- 10 mp

1971 0
Hotărârea

Consiliului local
36/28.06

.2015

Art. 2  Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Valea Crişului, modificat şi completat, conform Anexei 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.  3 Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
primarul şi viceprimarul Comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 12.07.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

            ILYES GYULA                                              PANAITE ANA-DIANA


