
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 106/2020

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în str.
Voinței, aflat în patrimoniul  public al municipiului în favoarea Ministerului  Mediului, Apelor

şi Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Mediului Harghita

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Ţinând  cont  de  Adresa  nr.8910/05.05.2020 prin  care  Agenția  pentru  Protecția  Mediului
Harghita solicită un teren în suprafață de 12 mp (suprafața cu platforma și gard de protecție) pentru
amplasarea a unei stații automate de monitorizare a calității aerului de tip fond urban, prevăzut în
Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, pe o perioadă îndelungată.,

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán  Ladislau  cu  nr.
9797/18.05.2020 şi Raportul  de  specialitate  nr.9799/18.05.2020  întocmit  de  Biroul  evidență  şi
administrare patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-
Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii  cu privire la aprobarea  dării în folosință gratuită unui
teren în suprafețe de 12 mp, situat în str.  Voinței,  aflat  în patrimoniul   public al  municipiului  în
favoarea Agenției pentru Protecția Mediului Harghita,

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;

-  de  organizare  și  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecția  mediului
înconjurător

Având în vedere Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
Potrivit prevederilor art.874 din Codul civil și prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, actualizată;
În temeiul art.129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. b), art.139 alin.(1), (3) lit. g), art.196 alin.(1) lit.

a), precum art.349 și următorii, respectiv art.362 alin.(2), art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Ar  t.  1  . (1)  Se aprobă darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în
str.Voinței, aflat în patrimoniul public al municipiului, în favoarea Ministerului  Mediului, Apelor şi
Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Mediului Harghita, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea
de prelungire.



(2)  Imobilul  în  suprafață  de  12  mp  este  intabulat  în  CF.  nr.65690 Miercurea-Ciuc,  și  se
identifică  prin  Planul  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului –  A  nexă  nr.1, care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea-preluarea  imobilului  se  va  face  pe  bază  de  Protocol  încheiat  între  părți,
conform Anexei nr.2.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea  la  îndeplinire  se  însărcinează  viceprimarul  municipiului  Füleki  Zoltán
Ladislau  și  Biroul  evidenţă  și  administrare  patrimoniu  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  a
primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidență şi administrare patrimoniu,
e) Agenției pentru Protecția Mediului Harghita.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF

           



                       Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                        șef Birou evidența patrimoniului

           Füleki Zoltán Ladislau      Salamon Ildikó

       
                    Vizat juridic

          



                                   Anexa nr. 2. la  Hotărârea  Consiliului Local  nr. 106 din 29.05.2020

Municipiul Miercurea-Ciuc Agenția pentru
Consiliul Local al Municipului Miercurea-Ciuc                             Protecția Mediului Harghita
Nr.               /2020 Nr.                  /2020

                 MODEL

                                    PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE
al imobilului-teren în suprafața de 12 mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Voinței,

înscris în Carte funciară nr.65690 Miercurea-Ciuc
Încheiat astăzi ...................... 

Prezentul protocol are obiectul: predarea-primirea al imobilului compus din teren în  suprafața
de  12  mp,  situat  în  municipiul  Miercurea-Ciuc,  str.Voinței,  înscris  în  Carte  funciară  nr.65690
Miercurea-Ciuc  și  este  încheiat  între  Municipiul  Miercurea-Ciuc  prin  Consiliul  Local  Municipal
Miercurea-Ciuc în calitate de predător și  Agenția pentru Protecția Mediului Harghita în calitate de
primitor.

La întocmirea prezentului Protocol de predare-primire s-a avut în vedere următoarele  acte
normative:
-  Hotărârea nr.232/2018 a Consiliului Local Miercurea-Ciuc, privind însuşirea listei de inventar cu
bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, poziția nr.177; 
-  Hotărârea  Guvernului  nr.1351/2004  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Harghita,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificată şi completată la
anexă de Hotărârea Guvernului nr.299/2010; 
- Hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc nr.   /2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită
a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în str. Voinței, aflat în patrimoniul  public al municipiului în
favoarea Agenției pentru Protecția Mediului Harghita.

Părțile:
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, cu sediul  în municipiul  Miercurea-Ciuc,  P-ța  Cetății  nr.1,
județul  Harghita,  cod  fiscal  4245747,  reprezentat  de  comisia  de  predare,  numit  prin  Dispoziția
Primarul Municipiului Miercurea-Ciuc nr.         /2020, în următoarea componență:
Președinte:
Membrii:
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, cu sediul  în București,  Bulevardul
Libertății nr. 12, sector 5, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat prin dl Domokos László
József,  director  executiv  al  AGENȚIEI  PENTRU  PROTECȚIA  MEDIULUI  HARGHITA,  str.
Márton Áron nr. 43, localitatea Miercurea Ciuc, împuternicit conform prevederilor Ordinului MMAP
nr.146 din  05.02.2020.
Președinte:
Membrii:

au  procedat  la  predarea-primirea  imobilului-teren  în  suprafață  de  12  mp,  conform  Hotărârii
Consiliului Municipal Miercurea-Ciuc nr.   /2020, care face parte integrantă al prezentului protocol.



Față de cele de mai sus părțile constată că sunt îndeplinite în totalitate prevederile legale ce
privesc predarea-primirea imobilului-teren în suprafața de 12 mp, înscris în Cartea funciară nr.65690
Miercurea-Ciuc, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Voinței.

Prezentul protocol de predare-primirea a fost încheiat în 3 (trei) exemplare din care 2 (două)
exemplare revin Predătorului și un exemplar Primitorului.

      PREDĂTOR            PRIMITOR 
         Municipiul Miercurea-Ciuc      Agenția pentru Protecția
Consiliul Local al Municipului Miercurea-Ciuc                                  Mediului Harghita

Comisia de predare     Comisia de primire

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



        Inițiat de              Elaborat/redactat
        Viceprimar                             șef  Serviciu patrimoniu

          Füleki Zoltán Ladislau      Salamon Ildikó

  Director executiv                                                          Vizat juridic    
     Gyenge Áron


