ROMÂNIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MIHAILENI
HOTARÂREA NR. 16 din 2012
privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Mihaileni a gradinitei cu program
prelungit din comuna Mihaileni , investitie realizata prin proiectul
„Realizarea sistemului de apa potabila si apa uzata în comunele Racu si Siculeni; reabilitare
drum comunal DC 12 între comunele Siculeni si Ciceu; Reabilitare drum comunal DC7 si DC
111 în comuna Mihaileni; construire gradinita în comuna Mihaileni; Înfiintarea complexului de
informare si promovare a patrimoniului cultural si natural, comuna Ciceu, satul Ciaracio
pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bogat”,
finantat din fonduri UE, PNDR-Masura 322 si completarea listei de inventar al bunurilor
imobile care apartin domeniului public al comunei Mihaileni, valabil din 11 octombrie 2011,
aprobata prin H.C.L. nr. 46/2011

Consiliul local al comunei Mihaileni, întrunit în sedinta exraordinara pe data
de 14 mai 2012, convocata prin dispozitia primarului nr. 68 din 2012.
Având în vedere:
- expunerea de motive al primarului comunei Mihaileni, d-l Kosa Petru nr. 907
din 07 mai 2012;
- raportul de avizare al tuturor comisiilor de specialitate;
- Procesul verbal la terminarea lucrarilor de realizare retea de apa potabila si apa
uzata;
- Procesul verbal de predare-primire al investitiei nr. 924 din 10 mai 2012;
- H.G. nr. 1681/2008 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1351/2001
privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si a
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita.
- H.C.L. nr. 46/2011 privind însusirea listei de inventar al bunurilor imobile care
apartin domeniului public al comunei Mihaileni.
În temeiul art. 3 alin (4) , art.18 si art.21 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publica si regimul acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv H.G. nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,
oraselor, municipiilor si judetelor.
Potrivit art. 863 lit „a” din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 21, lit.c) a alin.(2) al art. 36, alin (3) al art. 45, lit.b) a alin.(1) al
art.115, art.119, art.120 si art.122 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1

HOTARASTE :
Art.1. Se aproba includerea în domeniul public al comunei a gradinitei cu
program prelungit din comuna Mihaileni, în valoare de 1 856 706,00 lei din care
constructii în valoare de 1 672 148,00 lei si dotari în valoare de 184 558,00 lei,
includerea noilor valori de inventar ale DC7 în valoare de 1 774 577,00 lei si DC
111 în valoare de 1 501 193,00 lei prin reabilitarea acestora, realizata prin ADI
BOGAT finantat din fonduri UE, PNDR-Masura 322 si 1/3 cota parte din statia de
epurare Siculeni în valoare de 1.238.640,00 lei.
Art.2. Se aproba completarea listei de inventar al bunurilor imobile care apartin
domeniului public al comunei Mihaileni cu pozitia nr.64 si 65 conform anexei la
prezenta.
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemneaza Compartimentul
contabilitate, buget finante, impozite si taxe locale, si comisia speciala de inventariere
numita prin hotarârea al Consiliului local Mihaileni nr. 45/2011.
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Art. 4. Prezenta se comunica cu:
Primarul comunei Mihaileni, d-l Kosa Petru;
Institutia Prefectului-Judetul Harghita;
Compartimentul contabilitate, buget finante, impozite si taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului,
Comisia speciala de inventariere.

Mihaileni, la data de 14 mai 2012
Presedintele sedintei,
DOBOS LÁSZLÓ

Contrasemnat,
Secretar, SÁNDOR GELLÉRT
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