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HOTĂRÂREA nr. 22/2020 
 

privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul 
Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita,   din domeniul public al statului 
român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului 

Gheorgheni şi  administrarea Consiliului Localal Municipiului Gheorgheni  
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
întrunit în şedinţa  ordinară din data de 20 februarie 2020, 
Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr.1598/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
– Raportul de specialitate nr.1599/2020 al responsabilului cu probleme de 

învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Gheorgheni, inspector Fejér László; 

– Declaraţia comună nr.15268/2017 a primarului, respectiv a secretarului 
Municipiului Gheorgheni, respectiv a Declaraţia pe proprie răspundere 
nr.3188/2019 a Direcţiei de Sănătate Publică Harghita – din care reiese faptul că 
imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cart.Florilor, bl.51, sc A şi sc.B,  parter, 
identificat prin C.F. nr.50051-C1-U18 şi C.F. nr.50051-C1-U17 Gheorgheni nu 
face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau 
restituire, nu  este gravat de sarcini şi nu face obiectul unui litigiu; 

– Adresa nr.15335/2020 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia achiziţii, patrimoniu şi 
IT –  înregistrată la Municipiului Gheorgheni nr.938/2020; 

– Adresa nr.15335/2019 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia achiziţii, patrimoniu şi 
IT –  înregistrată la Municipiul Gheorgheni nr.2948/2019 –  privind transmiterea 
documentelor necesare, respectiv potrivit căreia Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Harghita îşi poate desfăşura activitatea în condiţii normale şi fără 
spaţiul solicitat de Municipiul Gheorgheni; 

– Adresa nr. 3377/2018 a Municipiului Gheorgheni către Ministerul Sănătăţii cu 
privire la imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, sc. A 
şi B parter, judeţul Harghita, 

– Adresa  nr.5490/2017 a Direcţiei de Sănătate Publică Harghita – înregistrată la 
Municipiul Gheorgheni cu nr.14870/2017; 

– Solicitarea nr.1663/2017 a Şcolii Gimnaziale „Kós Károly”  – Grădiniţa cu P.N. 
Pitypang, GPP Százszorszép – din Gheorgheni,   înregistrată la Municipiul 
Gheorgheni cu nr. 13206/2017; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local Gheorgheni: 
– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – 

aviz înregistrat cu nr. 93/C/2020; 
– Învăţământ,  tineret, sport, agrement – aviz înregistrat nr. 100/C/2020; 

Ţinând cont de prevederile H.G. nr.1705/2006, pentru aprobare inventarului centralizat a 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 
nr.15; 
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În conformitate cu prevederile:  
− art.136, alin. (3), (4) din Constituţia României, 
− art. 129 alin. (2) lit. c), d), alin.(7), lit.a),  art.287, alin. (4), art.290, art. 292 alin. (3) – 

(6) din O.U.G.din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
− art. 863 şi 867  din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
− Legii nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
− Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată (r3), cu modificările 

şi completările ulterioare;  
− Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;, 
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.g), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art1 –  (1) Se aprobă cererea privind trecerea  din domeniul public al statului român 
şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Harghita,  în 
domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Gheorgheni a unor suprafeţe din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, 
cartierul Florilor bl. 51, sc. A şi B parter, judeţul Harghita, după cum urmează: 

1)  din Scara A, ap. SP.1, o suprafaţă de 138,48  din suprafaţa totală de  
217,49 mp, identificată prin C.F. nr.50051-C1-018 Gheorgheni, nr. top 
10089/10/C/A/P/I –  potrivit cu schiţa nr.1, anexă la prezenta; 

2) din Scara B, ap. SP.1, întreaga suprafaţa utilă de 175,87 mp, identificată 
prin C.F.  nr.50051-C1-017 Gheorgheni, nr. top 10099/10/C/B/P/I; 

 (2) Imobilul prevăzut la alin. (1)  se declară bun de interes public local şi va fi utilizat 
în vederea desfăşurării activităţii educative – grădiniţă de copii, necondiţionat de realizarea 
vreunei investiţii. 
 Art.2 – Termenul de punere în funcţiune a imobilului este 12 luni de la data preluării  
în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Gheorgheni. 

 Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de către Primarul 
Municipiului Gheorgheni, Direcţia economică şi  responsabilul cu probleme de învăţământ 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, inspector  
Fejér László. 

 Art.4 –  Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Prefectului judeţului Harghita  
b) Primarului Municipiului Gheorgheni  
c) Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Gheorgheni. 
d) responsabilului cu probleme de învăţământ din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni, inspector Fejér 
László şi prin intermediul acestuia din urmă, Ministerului Sănătăţi, 
respectiv Direcţiei de Sănătate publică Harghita.  

 
Gheorgheni,  la  data de 20 februarie 2020 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Elekes István 

  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 


