ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 20/2021

privind intenţia preluării din domeniul public al Județului Covasna, în domeniul
public al comunei Valea Crișului şi administrarea Consiliului local al comunei Valea
Crișului, a imobilului identificat conform CF nr 23542 Valea Crișului

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.01.2021
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei
Valea Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea
Crişului,
Ţinând seama de prevederile art. 294 alin. (2), alin (4) – (6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
- C.F. nr 23542 Valea Crișului
În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit ”c”, și art 196 alin (1) lit ”a” din O.U.G nr
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea privind intenția de preluare din domeniul public al
Județului Covasna, în domeniul public al comunei Valea Crișului şi administrarea
Consiliului local al comunei Valea Crișului, a imobilului identificat conform CF nr 23542
Valea Crișului având precum și declararea acestuia din bun de interes public județean în
bun de interes public local.
(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se identifică potrivit datelor prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre și va fi utilizat pentru realizarea unor activități
administrative și social-culturale.
Art. 2. Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol
încheiat între părţile interesate.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crișului și Compartimentul financia-contabil, impozite și taxe.
Valea Crişului, la 28.01.2021
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