
R O M A N I A
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E NR.55/2019
privind modificarea valorii unor bunuri care apartin domeniului public al comunei Negreni, inscrise in
Anexa la Hotararea Nr. 36 din 09.07.2014 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc

domeniului public al comunei Negreni cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2019 Având în
vedere: - referatul de aprobare a Primarului comunei Negreni nr.3742/15.11.2019, precum si referatul
nr.3743/15.11.2019 al comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al comunei Negreni, privind necesitatea modificarii valorii unor bunuri care apartin inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Negreni inscrise in anexa la Hotararea Nr. 36 din 09.07.2014, ca urmare a
finalizarii proiectului „MODERNIZARE DRUMURI IN LOCALITATILE NEGRENI SI BUCEA, COMUNA
NEGRENI, JUDETUL CLUJ” Proiect finantat prin FEADR, Submasura 7.2 , in baza Contractului de finanţare
nr. C 0720RM00011561300006 / 12.05.2017 - PNDR 2014-2020 si care sunt inscrise in Inventarul bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Negreni la pozitiile 66, 94, 111 si 121.

- Vazand Hotararea Consiliului Local Negreni nr.63 din 21/10/2015 privind implementarea proiectului
„Modernizare drumuri in localitatile Negreni si Bucea, Comuna Negreni, judetul Cluj”

- H.C.L.Nr. 36/2014 prin care au fost evidentiate bunurile aflate in domeniul public al Comunei Negreni;
- proiectul de hotărâre înaintat de primar şi avizat favorabil de comisia de administrare a domeniului

public si privat al comunei;
- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3441/22.10.2019, intocmit ca urmare a

finalizarii lucrarilor de constructii in cadrul proiectului „MODERNIZARE DRUMURI IN LOCALITATILE
NEGRENI SI BUCEA, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ” ;

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

- H,G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

În conformitate cu prevederile art. 286 alin.(1) si alin.(4) si art. 607 alin.(4) din OUG Nr.57/2019 privind
Codul adinistrativ

În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin.(2) lit.c) alin.(4) lit.f) si g) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ.

H O T Ă R E Ş T E

Art.1. Ca urmare a finalizarii proiectului „MODERNIZARE DRUMURI IN LOCALITATILE
NEGRENI SI BUCEA, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ” Proiect finantat prin FEADR, Submasura 7.2 ,
in baza Contractului de finanţare nr. C 0720RM00011561300006 / 12.05.2017 - PNDR 2014-2020, Anexa la
Hotararea Nr. 36 din 09.07.2014 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al
comunei Negreni cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la Secţiunea I Bunuri imobile
urmatoarele pozitii:

a) - la pozitia nr.66 - Drum "Osoiele-Lac-Ponor-Tusa", coloana nr.5 (valoarea de inventar) va avea
urmatorul cuprins : ”1.811.664,29”.

b) - la pozitia nr.94 - Drum "Ciocica-Podină" coloana nr.5 (valoarea de inventar) va avea urmatorul
cuprins: ”233.266,14”

c) - la pozitia nr.111 - Drum ,,Cimitir Gorhan" coloana nr.5 (valoarea de inventar) va avea urmatorul
cuprins: ”320.056,15 ”

d) - la pozitia nr.121- Drum "Valea Făgădăului-Gorhan": coloana nr.5 (valoarea de inventar) va avea
urmatorul cuprins: ”252.927,67”

Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza comisia de inventariere a
bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al comunei, primarul comunei Negreni şi compartimentul
financiar contabil.

Art. 3 – Secretarul general al comunei Negreni va asigura comunicarea hotararii catre autoritatile
institutiile si persoanele interesate.

Nr.55 Consilieri total: 11
Din 29.11.2019 Consilieri prezenţi: 9

Votat pentru:9
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretar general,
Nistor Vlad Daniel Secan Radu
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