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HOTĂRÂREA NR. 36/2016
privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică extraordinară în data de 28.06.2016
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Valea Crişului privind modificarea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Comunei Valea Crişului, judeţul
Covasna, prin însuşirea unor poziţii globale
ţinând cont de prevederile:
- art.8, art. 21 şi art. 22 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.
213/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
- pct. VI şi VII din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR nr. 548
din 8 iulie 1999;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 59/2011 privind însuşirea
inventarului care alcătuiesc domeniul public al comunei Valea Crişului
- anexa 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,
- art 58 alin (1) și art 59 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 19/2016 privind
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a terenului înscris în CF nr
23146 – Valea Crișului
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 modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Valea Crişului nr 59/2011 privind însuşirea inventarului care alcătuiesc domeniul public al
comunei Valea Crişului, după cum urmează:
-

Poziția nr 39 anexa la HCL nr 59/2011, se modifică prin defalcare, astfel:

Poziția 39.1. Grădinița Valea Crișului - Valea Crișului nr 154, grădiniță din cărămidă,
edificată în anul 1971, regimul de înălțime : P,
- suprafață construită desfășurată – 188 mp.
- Teren aferent 2.860 mp (curți, construcții), conform CF nr 24946, nr cad 24946
Poziția 39.2. 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
- Teren aferent 8.185 mp (din care 4.428 mp - curți, construcții și 3.757 mp – fâneață),
conform CF nr 24947, nr cad 24947.
Art. 2 Însuşeşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea
Crişului, modificat, completat şi detaliat conform art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3 Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 59/2011 privind însuşirea
inventarului care alcătuiesc domeniul public al comunei Valea Crişului, se modifică în mod
corespunzător, conform art.1
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi viceprimarul Comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 28.06.2016
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