
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 113/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în
domeniul privat al acestuia, a unor mijloace fixe, respectiv pentru scoaterea lor

din funcţiune

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Analizând Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán-Ladislau cu  nr.
9811/18.05.2020 și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc cu nr. 9813/18.05.2020 prin care se propune
aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul privat al acestuia,
a unor mijloace fixe, respectiv pentru scoaterea lor din funcţiune

Luând în considerare:
-  Hotărârea nr. 18 din 29 noiembrie 2019 a consiliului de administrație a SC Goscom SA prin
care  a  fost  înaintată  către  Municipiul  Miercurea  Ciuc  a  Procesului  verbal  la  terminarea
inventarierii patrimoniului public al municipiului Miercurea Ciuc preluat de SC Goscom SA
înregistrată cu nr. 1462/2019
-  Procesul  verbal  privind  rezultatele  inventarierii  –  anul  2019  a  Comisiei  centrală  de
inventeriere înregistrată cu nr. 26752/20.12.2019

Având în vedere:
- art.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001
-  art.  361,  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare
-  Hotărârea  Guvernului  nr.1351/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului
Harghita,  precum şi  al  municipiilor,  oraşelor  şi  comunelor  din  judeţul  Harghita,  ulterior
completată şi modificată de Hotărârea Guvernului nr. 939/2011

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin.(1) lit. a) precum şi 
art. 627 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul  
privat al acestuia, a mijloacelor fixe, în urma inventarierii patrimoniului municipiului Miercurea-
Ciuc, aferent anului 2019, în valoare de 75.180,00 lei, conform anexei  nr 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.



Art.2. Trecerea mijloacelor fixe în domeniul privat al municipiului, înșirate în anexa nr.1 din 
art.1, se face în vederea scoaterii din funcţiune, conform reglementărilor în vigoare.

Art.3. Biroul evidenţă și administrare patrimoniu se va îngriji de efectuarea modificărilor 
intervenite în evidenţa bunurilor domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc şi va propune, 
conform legii, proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului 
nr.299/2010.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, 
prin Direcţia economică - Biroul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului;
c) Biroului evidenţă și administrare patrimoniu;
d) Comisiei centrală de inventariere;
e) Direcţiei economice;
 f) SC Goscom SA
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