
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.85/2020

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.6/2008 privind însușirea Listei de
inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu

modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 
aprilie 2020;
            Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán  Ladislau  cu  nr.
7733/15.04.2020 și Raportul  de  specialitate  nr.7735/15.04.2020  întocmit  de  Biroul  evidenţa  și
administrare patrimoniu din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-
Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii pentru modificarea unei poziții din lista de inventar, cu
bunurile  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  municipiului  Miercurea-Ciuc  referitor  la  suprafaţa
bunului după măsurătorile topografice efectuate la faţa locului, respectiv completarea listei bunurilor
imobile;

Luând  în  considerare  Adresa  Compartimentului  juridic  nr.6324/18.03.2020,
Compartimentului  agricultură,  silvicultură,  cadastru  și  tipografie  nr.6323/18.03.2020,  Comisiei  de
aplicare Legii nr.10/2001  nr.6322/18.03.2020;

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

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

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată
şi completată cu Hotărârea Guvernului nr.299/2010; 

Luând în considerare Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Ţinând cont  de Hotărârea nr.6/2008 a Consiliului  Local  Miercurea-Ciuc,  privind însuşirea
listei  de  inventar,  reactualizată,  cu  bunurile  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  municipiului
Miercurea-Ciuc, atestată prin HG. nr.299/2010;

Având în vedere Hotărârea nr.233/28.07.2017 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc,
precum  şi  Dispoziția  Primarului  Municipiului  Miercurea-Ciuc  nr.840/31.07.2019  privind
reorganizarea Comisiei  speciale pentru întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare extrasele de CF nr. 53489, 65215, 65216, 61936, 61933, 56062, 50211;  
Ţinând cont de  Hotărârea Guvernului nr.686/12.09.2019 privind transmiterea imobilului cu

suprafață totală de 466 mp parte din cazarma 2911 Miercurea Ciuc din domeniul public al statului și
în  administrarea  Ministerului  Apărării  Naționale,  pentru  transmiterea  unei  părți  din  acesta  în
domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, precum și Protocolul nr.21973/07.11.2019,

Luând  în  considerare  art.59  și  art.60  din  Legea  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;



            Conform prevederilor art.858-862, şi art.863 lit. a) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;
            În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1) și (3), art. 196 alin.(1) lit.a), precum art.286 
alin.(4), art.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 modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public

al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.53,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.61,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.62, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.75, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.76,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.81,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.82,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.97,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.108,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  10  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.110, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  11  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.112, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  12  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.114,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  13  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.116,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  14  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.119,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  15  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.123,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.  16  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.124,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  17  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.132, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  18  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.149, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  19  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.157,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  20  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.163,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  21  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.170,  în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  22  . Se aprobă modificarea Listei de inventar, cu bunurile care alcătuiesc domeniul public
al  municipiului  Miercurea-Ciuc,  la  poziţia  nr.288, în  sensul  actualizării  datelor  de  identificare  a
imobilelor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  23  . Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau, prin Serviciul patrimoniu, agricol,
cadastru și comercial și prin Direcţia economică.

Art.  24   Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau,
d) Serviciului patrimoniu, agricol, cadastru și comercial.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



                      


