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                                        HOTĂRÂREA NR. 34 / 2020 
privind  includerea în domeniul privat al comunei Sândominic  

al unor imobile –terenuri - situate în comuna Sândominic nr.90  

și completarea listei de inventar al bunurilor imobile care aparțin domeniului 

privat al comunei Sândominic, județul Harghita 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 117/2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 2.379/2020, 

raportul de specialitate prezentată de secretarul general al comunei Sândominic nr. 

2.380/2020, precum și avizul Comisiei juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertății cetățenilor, administrația publică; 

 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.21/2020 privind cumpărarea unor 

imobile situate în comuna Sândominic nr. 90, județul Harghita; 

 

Văzând Cărțile funciare nr. 51380, și 52299 Sândominic, precum și Contractul de 

vânzare-cumpărare din data de 31 martie 2020 încheiat între Szakács Levente-László și 

comuna Sândominic autentificat de Biroul Individual Notarial Báró Ildikó Mária; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 Legea nr.287/2008, republicată, privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c”, art.139 alin. (3) lit. ”g”şi art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă includerea în domeniul privat al comunei Sândominic a unor imobile 

formate din terenuri intravilane, situate în comuna Sândominic nr.90 – dobândite 

prin cumpărare de la Szakács Levente-László în valoare de 120.000 lei, în felul următor: 

 

TERENURI INTRAVILANE, situate în comuna Sândominic nr.90., după cum 

urmează: 

 

1. TEREN în suprafață de 3.212 mp identificat prin CF nr. 51380 

 

2. TEREN în suprafață de 2.832 mp identificat prin CF nr. 52299 
 

Art.2. Se aprobă completarea listei de inventar al bunurilor imobile care aparțin 

domeniului privat al comunei Sândominic, județul Harghita. 
 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul financiar-

contabil, resurse umane impozite și taxe locale, precum și Comisia specială de 

inventariere a domeniului privat al comunei Sândominic. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Sândominic, Biroului 

financiar-contabil, resurse umane impozite și taxe locale și prefectului județului Harghita 

și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei. 

 

 

Sândominic, la 27 mai 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Csatlós Tibor                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


