ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 17
Din 26.03.2021
Privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public
al comunei Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2021;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, proiectul
de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiuţ şi
raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile Părţii a V-a şi a Anexei nr. 4 din O.U. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cele ale art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, ale H.G. nr.
540/2000 privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale. H.G.
nr. 1106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes naţional, ale H.G. nr. 866/2002
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului
Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea
consiliilor locale respective;
Luând în considerare prevederile H.G. nr. 392 /2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
comunelor, al oraşelor, al municipiilor_şi al judeţelor;
Făcând aplicarea prevederdor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. „ b ” şi 139 alin. 3 lit. „ g ” din O.U. nr.
57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se actualizează Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei
Băiuţ conform Anexei parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Faţă de Inventarul domeniului public aprobat prin H.C.L. nr. 33/2001 există
modificări după cum urmează:
a) Ieşiri de bunuri:
La poziţia 1 - Clădire şcoală şi magazie lemne - demolate

La poziţia 3 - clădire şcoală - trecută în domeniul privat şi vândută
La poziţia 4 - Clădire grădiniţă cu cămin şi magazie lemne - trecute în domeniul
privat şi vândute
- La poziţia 8 - Clădire Consiliul Băiuţ nr. 426, magazie lemne teren aferent
clădirii şi curţii - trecute în domeniul privat
- La poziţia 9 - clădire grajd comunal - demolată
La poziţia 10 - clădire depozit Strîmbu Băiuţ nr. 45 - demolată
La poziţia 30 fondul de carte - conform art. 3 alin. 4 din Ordinul nr. 1487/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice
fără scop patrimonial, a trecut în categoria obiectelor de inventar în folosinţă
b) Intrări de bunuri:
Poziţia 27 Clădire Băiuţ nr. 298 - primită pe bază de protocol
Poziţia 28 Clădire dispensar - primită pe bază de protocol
Poziţia 29 Consolidări maluri, zid de sprijin - lucrări finalizate în anul 2002
Poziţia 30 Clădire Uzina de apă, captare, conducte aducţiune clădiri aferente,
cumpărate în anul 2001
Poziţia 31 Clădire sediul nou al Primăriei şi Consiliului Local, cumpărată în anul
2001

Poziţia 32 Clădire Cămin cultural Băiuţ, cumpărată în anul 2003
Poziţia 35 Cimitir Băiuţ
Poziţia 36 Cimitir Strîmbu Băiuţ
c) Modificări de bunuri:
La poziţia 25 se modifică denumirea bunului din „Teren” în „ Teren de sport cu
împrejmuire şi spaţii verzi ”, anul dării în folosinţă 2015 şi valoarea acestuia la suma
de 494.665,70 lei.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului
administrativ:
Prefectului judeţului Maramureş
Primarului comunei Băiuţ
Consiliului Judeţean Maramureş
Cetăţenilor prin afişare
Dosar
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