
                 ROMÂNIA PRIMAR
        JUDEŢUL COVASNA KISGYÖRGY SÁNDOR

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 60/2021
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a Școlii

Gimnaziale cu clasele I-VIII ”Kalnoky Ludmilla” din sat Valea Crișului, 
comuna Valea Crișului

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 08.09.2021. 

a.nalizând Expunerea de motive a Primarului comunei Valea Crişului privind aprobarea trecerii
din domeniul public în domeniul privat a Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII ”Kalnoky Ludmilla”
din sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului

Având în vedere prevederile:
- art. 361 alin (2) şi alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, 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  şi  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 187/09.05.2021 emis de Consiliul Județean Covasna în scopul
desființării  construcțiilor  cu  nr  cad  25551-C2  (şopron),  nr  cad  25551-C3  (grup  sanitar  din
cărămidă), nr cad 25551-C4 (grup sanitar din cărămidă)
- Contractului de achizitie publică nr 255 data 12.01.2021 încheiat între Comuna Valea Crişului şi
Asocierea S.C. HUNWAY S.R.L. -  S.C CON-ART S.R.L., având ca obiect proiectarea şi execuţia
de lucrări de construcţii  la obiectivul de investiții  ”Modernizarea, extinderea şi dotarea Școlii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crişului”

 -  Contractului  de finanțare  nr  3811/21.02.2019  încheiat  cu Agenția pentru Dezvoltare
Regională  Centru pentru  obiectivul  ”Modernizarea,  extinderea  şi  dotarea  Școlii  Gimnaziale
”Kálnoky Ludmilla”  sat  Valea  Crişului” aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei
Valea Crişului nr 19/2019.

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) lit ”c” şi alin (6), art. 139 şi art. 196 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:



Art.1.  Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al  Comunei  Valea
Crişului a Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII ”Kalnoky Ludmilla”din sat Valea Crişului,
comuna Valea Crişului, construcții identificate după cum urmează:
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Art. 2  Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparțin 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 08.09.2021

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei

                   KÖLTŐ Attila                                                             PANAITE Ana-Diana


