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HOTĂRÂREA NR. 36/2017
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 20.07.2017
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 defalcată a unor poziţii globale
Având în vedere 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, 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,
- art. 10 din Legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
- HGR nr 987/1995 privind transmiterea Staţiei de apă din satul Zoltan, comuna Ghidfalău,
judeţul Covasna, în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
- Documentația tehnică întocmită de SC EURO TOPO SRL pentru teren arabil situat în
extravilanul comunei Valea Crișului.
- 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
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. (1) Se aprobă transmiterea cu titlul gratuit a bunurilor aflate pe teritoriul
administrativ al comunei Ghidfalău, din domeniul public al comunei Valea Crişului şi din

administrarea Consiliului Local al comunei Valea Crişului, în domeniul public al comunei
Ghidfalău şi în administrarea Consiliului Local al comunei Ghidfalău, după cum urmează:
- Conducte de aducțiune între rezervoare – 3 km
- Conducte de aducțiune între sursa de apă Zoltan și Valea Crișului – 9,5 km
(2) Bunurile prevăzute la alin (1) sunt identificate conform anexei nr 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Predarea respectiv preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin (1), se face pe bază de
proces-verbal încheiat între Consiliul Local al comunei Valea Crişului şi Consiliul Local al
comunei Ghidfalău, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 2 (1) Se aprobă completarea 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, prin introducerea unei noi poziții:
-

Poziția nr 83 anexa la HCL nr 59/2011, teren arabil extravilan în suprafață de 3.124 mp
(2) Terenul prevăzut la alin (1) este identificat conform anexei nr 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Valea Crişului, renumerotat, modificat şi completat, conform Anexei 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul şi viceprimarul Comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 20.07.2017
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