
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 171/2020

privind declararea imobilului teren în suprafața de 13.372 mp situat în municipiul Miercurea-
Ciuc în zona Spitalului de Urgență Miercurea-Ciuc, înscris în Carte funciară nr.55051

Miercurea-Ciuc, din bun de interes public local în bun de interes județean și transmiterea
imobilului din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul public al Județului

Harghita

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26
iunie 2020;

Având  în  vedere  Adresa  nr.5487/09.03.2020  a  Consiliului  Județean  Harghita,  prin  care  a
solicitat  transmiterea  imobilului-teren  situat  în  municipiul  Miercurea-Ciuc  în  zona  Spitalului  de
Urgență Miercurea-Ciuc, înscris în Carte funciară nr.55051 Miercurea-Ciuc, necesar pentru realizarea
a  noi  locuințe  de  serviciu  în  cadrul  Programului  ,,Construire  locuințe  de  serviciu”  prin  Agenția
Națională pentru Locuințe, și Adresa nr. 13244/24.06.2020 privind  transmiterea imobilului Centrului
de Transfuzie Sanguină Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, str. Avântului, nr. 1

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului   Füleki  Zoltán  Ladislau,  înregistrat cu
nr.9451/13.05.2020 și Raportul de specialitate nr.9453/13.05.2020 întocmit de Serviciul patrimoniu,
agricol,cadastru și comercial;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;

-  studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  agricultură,  administrarea domeniului
public şi privat;

Ţinând cont de poziția nr.360 din Hotărârea nr.232/2018 a Consiliului Local Miercurea-Ciuc,
privind  însuşirea  listei  de  inventar  cu  bunurile  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  municipiului
Miercurea-Ciuc; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea domeniului public al
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată
şi completată la anexă de Hotărârea Guvernului nr.299/2010; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.111/14.04.2020 privind aprobarea
solicitării declarării de interes public județean a terenului în zona Spitalului de Urgență Miercurea-
Ciuc în suprafață de 13.372 mp cu nr. cadastral  de 55.051 și transmiterea acestuia  din domeniul
public  al  municipiului  Miercurea-Ciuc  și  din  administrarea  Consiliului  Local  al  municipiului
Miercurea-Ciuc în domeniul  public  al  Județului  Harghita  și în administrarea Consiliului  Județean
Harghita;

  În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.294 alin.(3)-(7) și 627 alin.(1) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.1  . Se aprobă declararea imobilului teren în suprafața de 13.372 mp situat în municipiul
Miercurea-Ciuc în zona Spitalului de Urgență Miercurea-Ciuc, înscris în Cartea funciară nr.55051



Miercurea-Ciuc, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.1., care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, din bun de interes public local în bun de interes județean. 

Art.2.(1)  Se  aprobă  transmiterea  bunului  menționat  la  art.1,  din  domeniul  public  al
municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul public al județului Harghita.

(2)  Predarea-preluarea imobilului, identificat în Anexa nr.1. se va face pe bază de Protocol
încheiat între părți.

(3) Comisia care va întocmi Protocolul de predare-primire pentru imobilul care urmează a fi
transmisă va fi numită prin dispoziția primarului Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3. Se aprobă modelul Protocolului de predare-primire care va fi încheiat între municipiul
Miercurea-Ciuc prin Consiliul  Local Municipal  Miercurea-Ciuc și județul Harghita prin Consiliul
Județean Harghita, conform Anexei nr.2.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1)  Se  aprobă  radierea  imobilului  prevăzut  în  Anexa nr.1.  din  domeniul  public  al
municipiului Miercurea-Ciuc și din inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al
municipiului Miercurea-Ciuc, aprobat prin Hotărârea nr.232/2018.

(2) Se aprobă diminuarea   valorii  patrimoniului  public  al  municipiului  Miercurea-Ciuc cu
suma totală de  534.880 lei, reprezentând valoarea de inventar al bunului  prevăzut în Anexa nr.1.

(3)  Evidențele  operative  vor  fi  întocmite  prin  grija  Biroului  evidența  și  administrare
patrimoniu, iar cele financiar-contabile prin grija Direcţiei economice-Serviciul financiar contabil  și
control financiar de gestiune.

Art.5.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului  Füleki  Zoltán  Ladislau,  prin  Biroul  evidența  și  administrare  patrimoniu,  Direcţia
economică-Serviciul financiar contabil şi Consiliul Județean Harghita.

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului Municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d) Consiliului Județean Harghita;
e) Biroului evidența și administrare patrimoniu;

         f) Direcţiei economice - Serviciul financiar contabil și control financiar de gestiune.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



                                            Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 171 din 28.05.2020

Municipiul Miercurea-Ciuc Județul Harghita
Consiliul Local al Municipului Miercurea-Ciuc                            Consiliul Județean Harghita
Nr.               /2020 Nr.                  /2020

                 MODEL

                                    PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE
al imobilului compus din teren în suprafața de 13.372 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc,
în zona Spitalului de Urgență Miercurea-Ciuc, înscris în Carte funciară nr.55051 Miercurea-
Ciuc, în urma transmiterii acestuia din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc în

domeniul public al județului Harghita
Încheiat astăzi ...................... 

Prezentul protocol are obiectul: predarea-primirea al imobilului compus din teren în  suprafața
de 13.372 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc,  în zona Spitalului de Urgență Miercurea-Ciuc,
înscris în Cartea funciară nr.55051 Miercurea-Ciuc, în urma transmiterii acestuia din domeniul public
al municipiului Miercurea-Ciuc și este încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local
Municipal  Miercurea-Ciuc  în  calitate  de  predător  și  Județul  Harghita,  prin  Consiliul  Județean
Harghita în calitate de primitor.

La întocmirea prezentului Protocol de predare-primire s-a avut în vedere următoarele  acte
normative:
-  Hotărârea nr.232/2018 a Consiliului Local Miercurea-Ciuc, privind însuşirea listei de inventar cu
bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, poziția nr.360; 
-  Hotărârea  Guvernului  nr.1351/2004  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Harghita,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată şi completată la
anexă de Hotărârea Guvernului nr.299/2010; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.111/14.04.2020 privind aprobarea solicitării declarării
de interes public județean a terenului în zona Spitalului de Urgență Miercurea-Ciuc în suprafață de
13.372 mp cu nr. cadastral de 55.051 și transmiterea acestuia din domeniul public al municipiului
Miercurea-Ciuc  și din administrarea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc în domeniul
public al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita;
-  Hotărârea  Consiliului  Local  Miercurea-Ciuc  nr.    /2020  privind  declararea  imobilului  teren  în
suprafața de 13.372 mp situat în municipiul Miercurea-Ciuc în zona Spitalului de Urgență Miercurea-
Ciuc, înscris în Carte funciară nr.55051 Miercurea-Ciuc, din bun de interes public local în bun de
interes județean și transmiterea imobilului din domeniul public al  municipiului Miercurea-Ciuc în
domeniul public al Județului Harghita.

Părțile:
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, cu sediul  în municipiul  Miercurea-Ciuc,  P-ța  Cetății  nr.1,
județul  Harghita,  cod  fiscal  4245747,  reprezentat  de  comisia  de  predare,  numit  prin  Dispoziția
Primarul Municipiului Miercurea-Ciuc nr.         /2020, în următoarea componență:
Președinte:
Membrii:



JUDEȚUL HARGHITA, prin Consiliul Județean Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc,
P-ța Libertății nr.5, județul Harghita, cod fiscal 4245763, reprezentat de Comisia de preluare, numit
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr.    /2020, în următoarea componență: 
Președinte:
Membrii:

au procedat la predarea-primirea imobilului având datele de identificare cuprinse în Anexa nr.1. la
Hotărârea  Consiliului  Local  Municipal  Miercurea-Ciuc  nr.    /2020,  care  face  parte  integrantă  al
prezentului protocol.

Față de cele de mai sus părțile constată că sunt îndeplinite în totalitate prevederile legale ce
privesc  predarea-primirea  imobilului-teren  în  suprafața  de  13.372  mp,  înscris  în  Cartea  funciară
nr.55051  Miercurea-Ciuc, situat  în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  în  zona  Spitalului  de  Urgență
Miercurea-Ciuc.

Prezentul protocol de predare-primirea a fost încheiat în 3 (trei) exemplare din care 2 (două)
exemplare revin Predătorului și un exemplar Primitorului.

      PREDĂTOR            PRIMITOR 
       Municipiul Miercurea-Ciuc        Județul Harghita
Consiliul Local al Municipului Miercurea-Ciuc                            Consiliul Județean Harghita

Comisia de predare     Comisia de primire

      

                      

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



                    Inițiat de                      Elaborat/redactat
     viceprimar

Füleki Zoltán Ladislau                           șef  Serviciu patrimoniu
                                                                                Salamon Ildikó

  Director executiv                                                          Vizat juridic    
     Gyenge Aron


