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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL JOSENI
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea modificirii $i completirii inventarului
bunurilor care alcituiesc domeniul public al Comunei Joseni
Consiliul Local ai Comunei Joseni intrunit in gedinJa extraordinarl din data de 24.03.2017;
Avdnd in vedere: proiectul de hotdr6re iniliat gi prezentat de dl. primar privind aprobarea modificdrii qi
completdrii bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei Joseni, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului
Local nr. l/20l6t
Expunerea de motive
12017 prezentat de dl. primar prin care arat6, cd 'in vederea derularii
unui proiect pentru reabilitare de drumuri este necesar intabularea drumului Olves. Pentru intabularea drumului
susmenfionat a fost adoptat Hotdrarea Consiliului Local nr. ll/2017. Pentru intabularea drumului Olves, OCpl
solicitd diminuarea suprafelei de drumuri pdmdnt stabilizate - evidenliate la pozilia nr. 19 a anexei nr. 28 din
H.G. nr. l35l/2001 privind atestarea domeniului public al jude{ului Harghita, precum gi al municipiilor, oragelor
gi comunelor din judelul Harghita, cu suprafala drumului Olves, care se va evidentia la o pozifie separatA in

nr.

tnventar.

Hotdrarea Consiliului Local nr. l/2016 privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcdtuiesc
domeniul public al Comunei Joseni, completat prin Hotdrarea Consiliului Local nr. 30/2016 si Hotdrarea
Consif i ul ui Local nr. 7 9 12017 ;
ln baza prevederilor Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicA gi regimul juridic al acesteia, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare gi a prevederilor H.G. nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunelor, oragelor, municipiilor
9i
j udetelor 9i aNoului Cod civil;
LuAnd in considerare:
H.G.nr. l35l/2001 privind atestarea domeniului public al judelului Harghita, precum 9i al municipiilor,
oraSelor $i comunelor din judelul Harghita; Legea contabilitatii nr. 8211991, republicat6, cu modificarile
9i
completdrile ulterioare; Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene
Prevederile art. l2l alin. (l) gi alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd; Art. 3, arr. 4 art. 6
ii
paragraful I - din Carta europeanA a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la l5 octombrie 1985, ratificatd
prin Legea nr. 199/ lqqT;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), art. 45 alin. (3) qi art. I I 5 alin. (t ) Iit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administralia publicd local6, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

Aft. I Se aprobd modificarea $i completarea anexei Hodrarii Consiliului Local nr. l/2016 cuprinzdnd
inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al Comunei Joseni, modificat gi completat prin Hotirdrea
Consiliului Local nr. 30/2016 9i Hot6r6rea Consiliului Local nr. 7912017 - prin diminuarea oozitiei nr. l9
drum pament stabilizat de la supralata de 750000 mp. - la 740688 mp. . dimiminuarea valorii de invenrar de la
849200 lei la 838657 lei 9i introducerea unei pozitii noi, nr. 140 - cu suprafala diminuatd
9i anume cu 9312
mp., cu denumirea drum pdmdnt Olves, cu valoare inventar de 10543 lei, conform anexei nr. l, care face pafte
integranta din prezenta hoti.rere.

1.t1.2 Prczenta hot6r6re se comunicd: Consiliului Judelean Harghita in vederea efectudrii modificdrilor
in anexa nr. 28 la H.G. nr. l35l/2001 privind atestarea domeniului public al judeprlui Harghita, precum pi a
municipiilor, ora$elor 9i comunelor din judelul Harghita, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Instituliei
Prefectului - Judelul Harghita gi primarului comunei Joseni.
Art 3 Cu aducerea la indepJinire a prevederilor prezentei hotAreri se insdrcineazd primarul comunei
Joseni.

Joseni, la 21.03.2017

PRIMAR
G6ll Szabolcs
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