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Nr. 185/22/S/2021 

Hotărârea nr. ….............. 

privind majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa 

prin urmare a investiției „Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/23/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

conţinutul Raportului de specialitate nr. 185/24/S/2021 al Compartimentului urbanism, amenajarea 

teritoriului, protecţia mediului și administrarea domeniului public și privat, Avizul al Comisiei de 

specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al 

Orașului Vlăhița, nr. ............................................., Procesul verbal de afișare nr. 5366/26.10.2020, 

respectiv Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din 08.09.2020, înregistrat la 

Registratura Primarului Oraşului Vlăhiţa sub nr. 4378 / 08.09.2020 privind recepţia la terminarea 

lucrărilor de construcţii aferente investiţiei ”Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, 

Judeţul Harghita”, 

 Luând în considerare prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv cele prevăzute prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 289 și art. 290  privind 

Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, din OUG 57/2019 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 858-861 privind Proprietatea publică din Noul Cod Civil 

din 2009 (Legea nr. 287/2009) – Republicat; Art. 286, alin.(1) și alin.(4); art. 287, lit. b) privind 

Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din 

Ordonanța de urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Normele metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților 

administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1); alin. (2) lit. c); art. 139 alin. (1) şi (3) lit. d), e) și g); 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

Hotărăşte: 

 

 Art. 1. – Se aprobă majorarea valorii de inventar a bunulilor imobile aflate în domeniul 

public al Oraşul Vlăhiţa, cu valoarea de 10.959.650,03 LEI în urma investiţiei realizate prin 

execuţia lucrărilor de construcţii aferente proiectului „Modernizarea unui ansamblu de străzi în 

Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” ca urmare a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor nr. 4387/08.09.2020 care face parte integrată al prezentei hotărâri, 

 Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Serviciul economic. 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului 

Oraşului Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de 

lege. 

 

 Vlăhiţa, la 20.01.2021 

 Primar,       Avizat pentru legalitate 

LŐRINCZ Csaba     Secretar general al Oraşului Vlăhiţa, 



        ÜLKEI Jolán-Erika 
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Nr.  185/23/S/2021 Ref.: 

 

Referat de aprobare 

referitor la Proiectul de hotărâre  privind majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în 

domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Modernizarea unui ansamblu de străzi 

în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din  O.U.G. nr.57/2019 din Codul administrativ, în 

conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Oraşului Vlăhiţa bunurile rezultate din execuţia lucrărilor de construcţii aferente 

investiţiei ”Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”, bazându-se 

pe următoarele motive: 

  

 În fapt, arătăm, că în urma Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare, Oraşul 

Vlăhiţa, a devenit beneficiarul unui program, prin realizarea investiţiei denumite ”Modernizarea 

unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” prin care s-a efectuat modernizarea,   

străzilor enumerate în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4378 / 08.09.2020  

care face parte integrată al prezentei  hotărâri, investiţia având valoarea finală de 10.959.650,03 Lei. 

Investiţiile realizate fiind finanţate prin  Programului Naţional de Dezvoltare Locală este necesar 

includerea în Inventarul domeniului public al localităţii, reprezentând investiţii noi, cu valorile 

aferente acestora, precum și majorarea valorii de inventar a bunurilor existente cuprinse în 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Oraşului Vlăhiţa cu valorile investiţiilor, 

conform anexei. 

 Luând în considerare prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv cele prevăzute prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 289 și art. 290  din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este nevoie ca 

valoarea investiţiei să fie adăugată la valoarea de inventar al fiecărei străzi în parte, astfel să fie 

incluse în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa. 

 Având în vedere motivele sus expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat prin 

prezenta, şi în consecinţă includerea în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa a valorii investiţiei 

repartizate pentru fiecare stradă în parte. 

 În drept, invocăm motivele prevăzute în preambulul proiectului de hotărâre, iniţiat 

prin prezenta. 
 

 Vlăhiţa, la 20.01.2021     Iniţiator, 

        Primar 

        LŐRINCZ Csaba  
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Nr.  185/24/S/2021. Ref.: 

 

 

 

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre  privind majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în 

domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Modernizarea unui ansamblu de străzi 

în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”  

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din  O.U.G. nr.57/2019 din Codul administrativ, în 

conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Oraşului Vlăhiţa a unor bunuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţii aferente 

investiţiei ”Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”, bazându-se 

pe următoarele motive: 

  

 În fapt, arătăm, că în urma Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare, Oraşul 

Vlăhiţa, a devenit beneficiarul unui program, prin realizarea investiţiei denumite ”Modernizarea 

unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” prin care s-a efectuat modernizarea,   

străzilor: Alea Teilor, Tineretului, Ştrandului, Nouă, Gábor Áron, Intrarea Vitusok, Strada Vitusok, 

Gyertyánffy Jónás, Aurora, Vânătorilor, Carpaţii și Şcolii, investiţia având valoarea finală de 

10.959.650,03 Lei.  

 Luând în considerare prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv cele prevăzute prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 289 și art. 290  din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este nevoie ca 

aceasta valoare să fie adăugată la valoarea de inventar al fiecărei străzi în parte, astfel să fie inclusă 

în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa.  

 În concluzie, datorită faptului că investiţiile realizate în cadrul programului sus menţionat, 

trebuie incluse în domeniul public al Oraşului, prin prezenta iniţiere se urmăreşte aprobarea de către 

Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa a unei hotărâri în acest sens. 

   

  

 

Vlăhiţa, la 20.01.2021.     

 

        Referent 

        Petres László 

      - Compartiment  urbanism, amenajarea teritoriului, 

     protecţia mediului și administrarea domeniului public și privat 


