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HOTĂRÂREA NR. 36/2009 
Privind însuşirea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al comunei Dârjiu 
 
 

 
 
 Consiliul Local Dârjiu, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 27 iulie 2009, 

 Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului comunei Dârjiu privind însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dârjiu, 
 Văzând raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism. 
 Văzând necesitatea aprobării de către Guvernul României a modificărilor şi 
completărilor  HG nr. 1351/2001 – Hotărâre privind atestarea domeniului public al judeţului 
Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita 
 Luând în considerare raportul comisiei speciale de stabilire a bunurilor ce fac parte din 
domeniul public al comunei Dârjiu şi propunerile privind modificarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Dârjiu aprobat ca Anexa nr.24 .la H.G. nr. 
1351/2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 597 bis din 13 august 2002. 
 In conformitate cu prevederile  art 3 alin (4), art.21 alin (2) din Legea nr.213/1998, 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Conform Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 1753/2004 al Ministerului Finanţelor Publice 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor active 
şi de pasiv; 

Luând act de prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. c) coroborat cu alin (5) ale art 45 alin (3), art. 
115 alin (1) lit. b)  şi ale  art.119 şi art. 120  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 
 



     H O T Ă R Â Ş T E : 
 
 Art.1. Se însuseşte lista de inventar, reactualizată, a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Dârjiu, judeţul Harghita, potrivit anexei, cu un număr de 67 poziţii, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, 
contabilul primăriei şi responsabil urbanism. 
 Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică: 

• Primarului comunei Dârjiu 
• Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Dârjiu 
• Direcţia patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Harghita 
• Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 

  
 
       Dârjiu, la 27 iulie 2009 
 
  Preşedintele şedinţei, 
  Besika Tiberiu    Contasemnează, 
        Secretar, 
        Kovacs Piroska Anna  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind însuşirea inventarului bunurilor  

care aparţin domeniului public al comunei Dârjiu 
 
 

 
 
 Primarul comunei Dârjiu 

 Văzând raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
precum şi raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism. 
 Văzând necesitatea aprobării de către Guvernul României a modificărilor şi 
completărilor  HG nr. 1351/2001 – Hotărâre privind atestarea domeniului public al judeţului 
Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita 
 Luând în considerare raportul comisiei speciale de stabilire a bunurilor ce fac parte din 
domeniul public al comunei Dârjiu şi propunerile privind modificarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Dârjiu aprobat ca Anexa nr.24 .la H.G. nr. 
1351/2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 597 bis din 13 august 2002. 
 In conformitate cu prevederile  art 3 alin (4), art.21 alin (2) din Legea nr.213/1998, 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Conform Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 

Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 1753/2004 al Ministerului Finanţelor Publice 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor active 
şi de pasiv; 

Luând act de prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit. c) coroborat cu alin (5) ale art 45 alin (3), art. 
115 alin (1) lit. b)  şi ale  art.119 şi art. 120  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 
 
 
     



H O T Ă R Â Ş T E : 
 
 Art.1. Se însuseşte lista de inventar, reactualizată, a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Dârjiu, judeţul Harghita, potrivit anexei, cu un număr de 67 poziţii, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, 
contabilul primăriei şi responsabil urbanism. 
 Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică: 

• Primarului comunei Dârjiu 
• Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Dârjiu 
• Direcţia patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Harghita 
• Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 

  
 
       Dîrjiu, la 27 iunie 2009 
 
  Iniţiator,     Contasemnează, 
  Primar      Secretar, 
  Zoltani Csaba     Kovacs Piroska Anna  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


