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H O T Ă R Â R E A  Nr.5/2019 

Privind includerea  precum și   modificarea valorii   
unui  bun   din domeniul public  

 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de 

specialitate, prin care este arătată  necesitatea includerii unui bun precum  și 
modificarea valorii  unui bun   din domeniul public al orașului Borsec în urma  recepției  

investiției . 
   Luând în considerare prevederile art.8(1), art.18, art.21(2,3), pct.III,  

din Legea   nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare , art.557(2), art.863, din Legea nr.287/2009, 

privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare, Procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrării nr.1361/05.11.2018, Hotărârea Guvernului nr.939/2011 pentru 

modificarea și completarea unor anexe la HGR nr.1351/2001 privind atestarea 

domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Harghita, anexa 1, Raportul comisiei speciale de inventariere, 

coroborat cu prevederile   Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare precum şi Legea contabilității nr.82/1991, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare 

   Văzând avizul favorabil al comisiei mixte pentru , buget – finanţe și 
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec. 

   În temeiul  dispozițiunilor art.39(1),art.36(2), lit.c), art.36(5), art.45(3), 
art.115(1), lit.b), art.119 şi 120  din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

respectarea prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică ,republicată 2013 cu modificări și completări. 
 

 

 

          H O T Ă R E Ş T E    

 

   

 
        Art.1.  Modificarea valorii unui  bun   din domeniul public al 

orașului Borsec , în urma  recepției   investiției  ” Reabilitare strada Topliței prin 

construire protecție trotuar , după cum urmează: 

                           Pct.35.1  – Strada Topliței, Cod Clasificare 1.3.7.2  ,de la valoarea 
2536,87 lei  -  la 44.318,25 lei ( majorare cu 41.781,38 lei.)   
                          

       Art.2.   Includerea în domeniul public al orașului Borsec  a unui 
bun, respectiv ”Trotuar strada Gheorghe Doja” pct.35.2, cod clasificare 1.3.7.2, în 
valoare de 56.838,63 lei. 
 



 

 

 

        Art.3 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei.            
 

                                Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează Primarul localității precum și compartimentul de resort,  din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului. 
  

                               Art.5 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se înaintează: 

                                             Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 

                                             Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

           Consiliului  Județean Harghita pentru inițierea unui 
proiect de Hotărâre de Guvern în vederea atestării modificărilor intervenite în inventarul 

domeniului public al orașului Borsec. 
 

 

 

               Borsec, la  17  ianuarie 2019 
 

 
 
 

        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  


