
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
   ORAŞUL BORSEC 
  CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A    Nr.87/2020 

                      privind   modificarea valorii  unui bun    din domeniul public  

                                         al orașului Borsec, județul Harghita 
 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 

   Având în vedere  Raportul  Biroului financiar contabil înregistrată sub 
nr.116/2020, prin care este arătată  necesitatea  modificării  valorii  unui bun    din 
domeniul public al orașului Borsec în urma  recepției  investiției realizate,  Referatul de 

aprobare nr. 119 /2020 , 
 

   Luând în considerare prevederile  Legii    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, Procesele  verbale de recepție la terminarea 

lucrării nr.1202/16.09.2020 – privind execuția lucrărilor de construcții aferente 

investiției „ Lucrări de extindere sistem de iluminat public  strada Topliței în orașul 
Borsec.  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 art.290 din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ , coroborat cu 

prevederile Legii  contabilității nr.82/1991, republicată , cu modificările și completările 
ulterioare 
 

   Văzând avizul  de aprobare  al comisiei pentru , buget – finanțe  din 
cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec. 
 

          În temeiul dispozițiunilor art.133(1), art. 108, art.289(2),(5),art.129(2), 
lit. c),  art.139(3), Cap. VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională  în administrație 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 privind execuția lucrărilor de construcții 
aferente investiției „ Lucrări de extindere sistem de iluminat public strada Topliței în 

orașul Borsec ,  după cum urmează: 
 



                             Pct.74  – Sistem iluminat public, Cod Clasificare 1.7.1.2  , de la 

valoarea   777.955,66 lei la 807.944,32 ( majorare cu 29.988,66 lei.)  
 

         Art.2 Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 

primăriei.            
 

                                Art.3. 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.4 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; 
         

 
 

 
               Borsec, la  09 noiembrie  2020 
 

 
 

 
              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                       Pépel Attila Árpád 
 CONTRASEMNAT,                              ss. Indescifrabil 

              SECRETAR, 

            ss. Indescifrabil 

 

  
               SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORGINALUL 

        SECRETAR GENERAL , 

                      Moldovan Kemenes Ildiko Anna 
 


