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PROIECT DE HOTARARE
PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NI" 7 I /2017
privind aprobarea modificlrii gi completirii inventarului
bunurilor care alcituiesc domeniul public al Comunei Joseni

Consiliul Local al Comunei Joseni intrunit in qedinla extraordinar6 din data de 09.11.2017
Avind in vedere: proiectul de hotirdre iniliat 9i prezentat de dl. primar pentru modificarea
hotirArii nr.'7112017 privind aprobarea modific[rii qi completirii bunurilor care alcbtuiesc domeniul
public al comunei Joseni, aprobat prin HotdrArea Consiliului Local nr. 112016- in a cirui preambul
a fost omis includerea contractelor de vAnzare-cumpLrare, cdt Ei a referatului topografului intocmit
in urma efectudrii mdsurdtorilor, respectiv a anexei in care trebuie mentionat doar noua pozigie cu
terenul cumodrat.

12017 prezentat de dl. primar prin care aratd, cd in vederea
Expunerea de motive nr.
proiectelor
pentru
construirea
silii de sport pentru liceul Tehnologic S0v6r Elek Joseni, este
denrldrii
necesar modificarea inventarului prin rncluderea in acesta al terenului cumpdrat prin contractul de
vdnzare autentificat cu nr. 1993 din 22 decembrie 2016 de citre Biroul Individual Notarial Pop
Miorita Nicoleta qi ulterior unificat cu terenul pe care iqi desfiEoarl activitatea Ecoala, evidenliat in
C.F. nr. 55120 Joseni, totodati fiebuiesc evidenliate trotuarele potrivit misurdtorilor topografice $i a
referatului cu nr.
/2017 intocmit de cAtre topograf cAt gi includerea in rnventar al terenulur din
CF. nr. 54915 Joseni, cumpirat prin contractul de vdnzare autentificat sub nr. 2995 din 20
decembrie 2016 de cdtre Societatea Profesionald Notarial[ Dobreanl
Raportul comisiei de specialitate activitAti economico-financiare din cadrul Consiliului Local
Joseni nr. 161201.7;
Hotdrirea Consiliului Local nr. 1/2016 privind react:alizarea inventarului bunurilor care
alcdtuiesc domeniul public al Comunei Joseni, completat prin HotirArea Consiliului Local nr.
3012016, Hotirdrea Consilului Local nr. 7912016 9i HotdrArea Consiliului Local nr. 2312017;
In baza prevederilor Legii nr.21311998 privind proprietatea publicd 9i regimul juridic al
acesteia, cu modificbrile gi complet6rile ulterioare qi a prevederilor H.G. nr. 54811999 pentru
aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alc[tuiesc domenru]
public al comunelot, oragelor, municipiilor qijudelelor gi a Noului Cod civil;
Ludnd in considerare:
H.G.nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judelului Harghita, precum 5i al
municipiilor, oragelor qi comunelor din judelul Harghita, anexa nr. 28; Legea contabilitdlir nr.
8211991, republicatd, cu modificirile gi complethrile ulterioare; Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directrvele europene
Prevedenle art. 121 ahn. (1) Ei alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicati; Art. 3, art. 4
si art. 6 paragraful I - din Carta europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997

Legea nr. 22/1969 prrvind angajarea gestionarilor, constituirea de garanlii qi rispunderea in
legitu16 cu gestionarea bunurilor agenlilor eoonomici, autoritililor sau institutiilor pubhce,
modificatd qi completati prin Legea nr. 5411994, respectiv Legea nr.18712O12.
H.G. nr.213912004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea qi duratele normale de
funclionare a mrjloacelor fixe.
Legea contabilitAti nr.8211991" republicati, cu modificirile qi completdrile ultenoare.
Ordinul nr. 191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea gi
conducerea contabilitigii instituliilor publice Ei instrucliunile de aplicare a acestuia;
In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) litera c), aft. 45 alin. (3), art. 119, art. 120 coroborat cu
art. 115 alin. (1) 111. b) din Legea nr.21.512001 privind administralia publicd loca16, republicatd, cu
modificirile qi completirile ulterioare

HOTARA$TE:

Articol unic, Se aprobd modificarea hotirdrii nr.7112017 privind aprobarea modificirii qi
complet[rii inventarului bunurilor care apar!1n domeniului public al Comunei Joseni, care va avea
urmitorul cuprrns:
Art. I Se aprobd modi/icarea qi completarea anexei Hotitrdrii Consiliului Local nr. 1/2016
cuprinzdnd inventarul bunurilor care alcittuiesc domeniul public al Comunei Joseni, modifcat qi
completat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr.30/2016, Hotdrdrea Consiliului Localnr.79i20l6 qi
Hotirdrea Consiliului Local nr. 23/2017 - dupd cum urmeazd:
-modifcarea poziliei nr. 5 prin includerea terenului cumpdrat ;i unifcat astfel suprafala
terenului vaf de 86j2 mp. potrivit C.F. nr. 55120 Joseni, nr. cad. 5 5120, iar valoarea terenului vaf
61.800 lei.

-modificarea pozi{iei nr. 20 - prin includerea trotuctt"ului dealungtl DN I3 B qi DJ 126
-introducerea unei pozilii noi, cu nr. I1l teren inlr(tvilan cu ntprafaya de 15.000 mp, din CF
nr.549I5 Joseni, nr. cad. 549I5, cu valoare inventar de 220.000 lei, conform anexei nr. 1, careface
parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 2 Prezenta hotdrdre se comunicd: Con,siliului JudeSean Harghrta in vederea efecttdrii
modifcdrilor in anexa nr. 28 la H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judelului
Harghrta, precum Si a municipiilor, oraselor Si comunelor din judeSul Harghita, cu modifcdrile Si
completdrile ulterioare; InstituSiei Prefectului - Judelul Harghita Si pintarului comunei Joseni.
Art. 3 Ctr aducerea Ia indeplinirc a prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd printaml
comtrnei Joseni.
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Joseni, la 03.11.2017

