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HOTĂRÂRE NR. 23/2020 
privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Comunei ULIEȘ 

 
 
 
 
 
 Consiliul Local al Comunei ULIEȘ, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19 iunie  2020; 
 Având în vedere: 
 -Proiectul de hotărâre nr. 134/S/2020 inițiat de dl. primar György Sándor, privind aprobarea 
modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei ULIEȘ;  
  - Referatul de aprobare nr. 129/S/2020 prezentat de Primarul Comunei ULIEȘ, privind 
aprobarea modificării inventarului care aparțin domeniul public al Conumei ULIEȘ; 
 - Raportul de specialitate nr. 140/S/2020 al Compartimentului  contabil, din cadrul Primăriei 
ULIEȘ, prin care se propune aprobarea modificării inventarului care aparțin domeniului public al 
Comunei ULIEȘ, prin actualizarea valorilor de inventar în urma finalizării unor investiții;  

- Avizul Comisiei de specialitate activități economico-financiare 146/S/2020 din cadrul 
Consiliului Local al Comunei ULIEȘ; 
 - Procesul verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 200/11.02.2020 referitor la finalizarea 
investiției ”  Amenajare Teren Multifunctional în localitatatea Ulieș, Județul Harghita”;   
 -Contractul de finanțare nr. C1920074A217872100580/07.03.2018 încheiat între MADR, 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 
200/11.02.2020 referitor la finalizarea lucrărilor ”Amenajare Teren Multifunctional în localitatatea 
Ulieș, Județul Harghita”  

-poziția nr. 202  din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei ULIEȘ, 
aprobat prin HCL nr. 43/2017, 

    Ținând cont de: 
- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ultarioare;  
- H.G nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, Anexa nr. 28, cu modificările și completările 
ulterioare;   

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 289, 290 și art. 626 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;  art. 858, art. 859 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; ale Normele tehnice din 8 iulie 1999 pentru întocmirea 



inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 
aprobate prin H.G. nr. 548/1999; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera ”c”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei ULIEȘ,  atestat prin -
H.G.nr.1351/2001- privind atestarea domeniului public al județului Harghita precum și al municipiilor, 
orașelor și comunelor din județul Harghita, modificată și completată ulterior,.publicat în MOF nr. 597 
bis din data de 13. 08. 2020, și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local ULIEȘ nr. 14/1999 și  
Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2017 se modifică prin  stabilirea valorii de inventar a unei poziţii, 
respectiv: 

a) la poziţia nr. 202  Teren Multifuncțional, elemente de identificare Ulieș nr. 45/A, coloana nr. 
6 Proprietar Comuna Ulieș, anul dobândirii 2020, valoarea de inventar (construcții), va avea următorul 
cuprins: „364.430,61”; 
 Art. 2 Hotărârea se comunică prin grija Secretarului General al UAT Comuna ULIEȘ 
Primarului Comunei ULIEȘ, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi este adusă la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Primăriei Comunei ULIEȘ şi publicarea pe site-ul www.comunaulieș.ro 
 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei ULIEȘ. 
  
 

 
                                Contrasemnează, 
         PREȘEDINTE               Persoana desemnată 
          Séra Attila                cu atribuții de Secretar  
                          Țăran Eniko 
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