
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA  HĂRMĂNEŞTI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62/30.12.2021 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 28/29.07.2021 privind trecerea unor bunuri de 

interes local în domeniul public al comunei Hărmăneşti, județul Iași 

  

Având în vedere: 

- art. 286 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică; 

Ținând cont de: 

- referatul de aprobare nr. 6492/30.12.2021 întocmit de către primarul comunei Hărmănești, județul 

Iași; 

-  Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.07.2021 privind trecerea unor bunuri de interes local în 

domeniul public al comunei Hărmăneşti, județul Iași. 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se  modifică  pozițiile 4 și 6 ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.07.2021 

privind trecerea unor bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmăneşti, județul Iași, astfel: 

Nr. crt. Denumire bunului  Elementele de identificare  Anul 

dobândirii sau 

după caz, al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar  

( lei) 

Poziția 4 Rezervor apă 

Hărmăneștii Vechi 

Structură de rezistență din beton 

armat monolit și BCA, regim de 

înălțime – P+1, suprafața 1283 m
2
 

2019 378505,74 

Poziția 6 Extindere rețea 

canalizare  în localitatea 

Hărmăneștii  Vechi și 

Boldești 

8 430 m 2020 4250598,2 

  

 



Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.07.2021 privind trecerea unor 

bunuri de interes local în domeniul public al comunei Hărmăneşti, județul Iași, rămân în vigoare și se aplică 

în consecință. 

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri 

Primarului comunei Hărmănești, Compartimentului contabilitate, buget finanţe, impozite şi taxe locale, 

Compartimentului agricol și fond funciar, Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Hărmănești, județul Iași precum şi  Instituţiei Prefectului judeţul Iaşi 

pentru controlul legalităţii asupra actelor administrative. 

 

Primar, 

          Secrieru Ioan 


