ROMÂNIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MIHAILENI
HOTARÂREA NR. 17 / 2012
privind darea în administrare Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bogat a
drumurilor comunale DC7, DC 111 si a gradinitei cu program prelungit din comuna
Mihaileni, aflate în domeniul public al comunei Mihaileni

Consiliul local al comunei Mihaileni, întrunit în sedinta extraordinara pe data
de 14 mai 2012, convocata prin dispozitia primarului nr. 68/ 2012.
Având la baza:
expunerea de motive al primarului comunei Mihaileni nr.925 din 11 mai
2012 si raportul de avizare al tuturor comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Mihaileni;
Hotarârea nr. 32/2008 al Consiliului Local Mihaileni. cu privire la
aprobarea asocierii comunei Mihaileni cu comunele Siculeni, Ciceu si
Racu în vederea înfiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Bogat - Bogát Önkormányzati Fejlesztési Társulás si HOTARÂREA
NR. 46/2008 privind aprobarea proiectului integrat „ 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 DC 7 si DC 111 în comuna Mihaileni,
construire gradinita noua în comuna Mihaileni, înfiintarea complexului
de informare si promovare a patrimoniului cultural si natural în comuna
Ciceu, satul Ciaracio pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
BOGAT”;
Proiectul integrat finantat prin Masura 322-FADR-Program national
pentru dezvoltare rurala.
Receptia la terminarea lucrarii a investitiilor realizate în cadrul
proiectului;
procesul verbal de predare-primire a retelei de apa potabila si apa uzata;
HOTARÂREA 16/2012 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
În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile si modificarile ulterioare.
Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în
administratia publica locala.
Potrivit Sectiunii nr. 2 din Titlul VI din Legea nr. 287/2009 – Codul civil,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul lit.d) a alin.(2) si lit.b) al alin.(6) ale art.36, alin.(1) al art.45, respectiv
lit.b) a alin.(1) al 115 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata în M.Of. nr.123/20.02.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba darea în administrare a drumurilor comunale DC7, DC 111 si a
gradinitei cu program prelungit din comuna Mihaileni, aflate în domeniul public al
comunei Mihaileni cu titlu gratuit si liber de sarcini de catre Consiliul local al comunei
Mihaileni Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bogat, necesare monitorizarii
proiectului - „Realizarea sistemului de apa potabila si apa uzata în comunele Racu si
Siculeni; reabilitare drum comunal DC12 între comunele Siculeni si Ciceu; Reabilitare
drum comunal DC7 si DC111, 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 fondur UE, PNDR- masura 322.
Art. 2. Se aproba modelul contractului de administrare, care va fi încheiat
anterior semnarii Protocolului de predare – preluare al imobilului, conform anexei nr. 1
parte integranta din prezenta.
Art. 3. Se mandateaza primarul comunei Mihaileni, d-l Kosa Petru cu semnarea
contractului de administrare, conform modelului aprobat.
Art. 4. Evidentele operative si cele financiare – contabile se vor realiza prin grija
contabilului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bogat, care vor reflecta pe lânga

situatia juridica si economica reala si delegarea exercitarii dreptului de administrare
conform exigentelor legale.
Art. 5. Comisia care va întocmi protocolul de predare - preluare a bunurilor
prevazute în art. 1, va fi numita prin dispozitie a primarului comunei Mihaileni, în
termen de cel mult 30 zile de la data adoptarii prezentei.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se desemneaza primarul
comunei Mihaileni.
Art. 7. Hotarârea se comunica primarului comunei Mihaileni, ADI BOGAT,
precum si Institutiei Prefectului Judetului Harghita.

Mihaileni, la data de 14 mai 2012

Presedintele sedintei,
DOBOS LÁSZLÓ

Contrasemnat,
Secretar, SÁNDOR GELLÉRT

