
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
   ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

   H O T Ă R Â R E A   Nr.10/2016
Privind includerea unui imobil i  modificarea valorii  ș

unor bunuri   din domeniul public 

Consiliul local oră enesc Borsecș
Având în vedere  raportul de specialitate al compartimentului de 

specialitate, prin care este arătată  necesitatea includerii unui imobil i modificarea ț
valorii  unor bunuri   din domeniul public al ora ului Borsec în urma  recep iei  ș ț
investi ilor  .ț

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 i completările ulterioareș , Procesul verbal de recep ie ț
la terminarea lucrării nr.1298/2015 i 1182/2015, Hotărârea Guvernului nr.939/2011 ș
pentru modificarea i completarea unor anexe la HGR nr.1351/2001 privind atestarea ș
domeniului public al jude ului Harghita, precum i al municipiilor, ora elor i ț ș ș ș
comunelor din jude ul Harghita, anexa 1, ț Raportul comisiei speciale de inventariere, 
coroborat cu prevederile   Legii nr.273/2006, privind finan ele publice locale cu ț
modificările şi completările ulterioare precum şi Legea contabilită ii nr.82/1991, ț
republicată .

Văzând avizul favorabil al comisiei pentru , buget – finanţe din cadrul
Consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul  dispozi iunilor art.39(1),art.36(2), lit.c), art.36(5), art.45(3),ț
art.115(1),  lit.b),  art.119  şi  120  din  Legea  nr.215/2001,  republicată  2007,  privind
administra ia publică locală, cu modificările şi  completările ulterioare,  precum şi  cuț
respectarea  prevederilor  legii  nr.  52/2003,  privind  transparen a  decizională  înț
administra ia publică ,ț republicată 2013 cu modificări i completări.ș

          H O T Ă R E Ş T E 

     Art.1.  Modificarea valorii unor  bunuri   din domeniul public al 
ora ului Borsec , în urma  recep iei   investi iei  ” Îmbunătăirea accesibilită ii în ora ul ș ț ț ț ț ș
Borsec, jude ul Harghita ” Cod SMIS 45253,  după cum urmează:ț
                           Pct.1.2  – Strada Carpa i, Axa 1ț  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la 
valoarea 2.097.979,04 lei -  la 2.782.313,70 lei ( majorare cu 684.334,66 lei.)  
                           Pct.3  –   Strada Mesteacănului  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la 
valoarea  12.626,84 lei -  la 698.994,06 lei ( majorare cu 686.367,22 lei.)  
                           Pct.5   –  Strada Pietrii , Cod Clasificare 1.3.7.2  ,de la valoarea  
17.018,96 lei -  la 1.367.515,23 lei ( majorare cu 1.350.496,27 lei.)  
                           Pct.6  –  Strada Borului  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
757,61 lei -  la 57.287,33 lei ( majorare cu 56.529,72 lei.)  
                           Pct.7  –  Strada Viitorului  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
1.515,22 lei -  la 131.811,37 lei ( majorare cu 130.296,15 lei.)  
                           Pct.8   – Strada Malna  ș  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
1.136,41 lei -  la 387.445,52 lei ( majorare cu 386,309,11 lei.)  
                           Pct.9 –  Strada Mihai Eminescu  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la 
valoarea 16.835,78 lei -  la 2.070.648,05 lei ( majorare cu 2.053.812,27 lei.)  
                           Pct.10  – Strada Borviz  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
505,07 lei -  la 126.168,65 lei ( majorare cu 125.663,58 lei.)  

                  Pct.14  – Strada Nadă a ș  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
1.515,22 lei -  la 392.250,64 lei ( majorare cu 390.735,42 lei.) 
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 Pct.25  – Strada Tudor Vladimirescu , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la 
valoarea  3.030,44 lei -  la 701.666,69 lei ( majorare cu  698.636,25 lei.)  
                            Pct.26  – Strada Bradului , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
2.651,63 lei -  la 423.583,43 lei ( majorare cu  420.931,80 lei.)  
                            Pct.27  – Strada Cimitirului  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea
2.525,36 lei -  la 716.516,53 lei ( majorare cu  713.991,17 lei.)  
                           Pct.35  – Strada Topli ei ț  , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea  
2.872,60 lei -  la 466.743,02 lei ( majorare cu  463.870,42 lei.)  
                           Pct.34  – Strada Petofi Sandor , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la 
valoarea   113.336,37 lei -  la 644.535,87 lei ( majorare cu  531.199,50 lei.) 
                          Pct.21  – Strada Mundra , Cod Clasificare 1.3.7.1  ,de la valoarea   
757,61 lei -  la 93.357,83 lei ( majorare cu  92.600,22 lei.) 
                          Pct.22  – Strada Nouă , Cod Clasificare 1.3.7.3  ,de la valoarea   
7.091,23 lei -  la 1.612.561,28 lei ( majorare cu  1.605.470,05 lei.) 

    Art.2.   Includerea în domeniul public al ora ului Borsec , în urma ș
recep iei   investi iei,ț ț  clădirea Centrului Na ional de Informare i Promovare ț ș
Turistică Borsec, cod clasificare 1.6.2 Cod SMIS 42571 în valoare de 397.469,59 lei.
     Art.3 Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul primăriei.ș ț ș

             Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se încredin ează Primarul localită ii precum i compartimentul de resort,  din cadrul ț ț ș
aparatului de specialitate a primarului. 
                               Art.5 Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:
                                             Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificareaț ț
legalită ii actului administrativ.ț
                                             Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

       Consiliului  Jude ean Harghita pentru ini ierea unui ț ț
proiect de Hotărâre de Guvern în vederea atestării modificărilor intervenite în inventarul
domeniului public al ora ului Borsec.ș

              Borsec, la  22 ianuarie 2016

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
           Benkes Zsolt 
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