
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 4466/21.09.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al imobilului - DE633, 

inscris in CF nr.35449 Reci 

In conformitate cu prevederile art. I 55 alin. l lit.c, alin.4 lit.b si art.136 alin. l din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ propun spre aprobarea consiliului local proiectul de 
hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al imobilului - DE633, inscris in 
CF nr.35449 Reci 

Tinand cont de faptul ca in mijlocul terenurilor apartinand a doua proprietati private, exista 
drumul de exploatare DE 633, inscris in CF nr.35449 Reci, care nu mai deserve~te niciun alt 
proprietar, este opo11una scoaterea din domeniul public al comunei Reci a drumului de exploatare 
sus-mentionat ~i trecerea Jui in domeniul privat, in vederea efectuarii unui schimb de teren. 

In inventarul domeniului public al comunei Reci , aprobata prin HCL nr.70/2020 privind 
insu~irea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Reci, judetul 
Covasna, la pozitia nr.143 figureaza inscris DE 633 - Tarla nr.0, suprafata 0,61 ha, lungime 1,530 
km. 

Conform masuratorilor efectuate, in realitate suprafata totala a drumului de exploatare DE 
633 inscris in CF nr.35449 Reci, este de 230 mp ~i latimea maxima a drumului - 1,3 m. 

Din aceste considerente se impune trecerea acestui drum de exploatare 'in domeniul privat al 
comunei. 

In aplicarea prevederilor art.361 alin.(2), (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, am elaborat prezentul proiect de hotarare pe care 'ii supun 
dezbaterii ~i adoptarii plenului Consiliului local Reci. 

PRIMAR, 

Dombora Lebel Lajos 



Nr. 4467/21.09.2022 
PROJECT 

ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT ARA REA 
privind trecerea din domeniul public 111 domeniul privat a l imobilului - DE633, 

111scris 111 CF nr.35449 Reci 

Consiliul local al comunei Reci , 
Intrunit 111 $edinta publica ordinara din data de 26 septembrie 2022, 
Analizand proiectul de hotarare $i referatul de aprobare al Primarului comunei Reci prin care 

se arata oportunitatea aprobarii trecerii din domeniul public 111 domeniul privat a a imobilului - DE 
633 , 1nscrise 111 CF nr.35449 Reci , 

A vand 111 vedere: 
raportul Comisiei speciale pentru 1ntocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunei,; 
Prevederile Hotararii Guvernului nr. l 031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind 1nregistrarea 111 contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
statului ~i al unitatilor administrativ-teritoriale; 
Prevederile Hotararii Guvernului nr.392/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru 
111tocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~elor, 
municipiilor $i judetelor; 
Art.361 alin.(2), (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
HCL nr.70/2020111SU$irea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al comunei Reci , judetul Covasna 

in temeiul art.129 alin.(2) lit."c", alin.(14), art.139 alin.(3) lit.a), art.140 alin .(1) $i art.196 
alin .(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

Art. 1. Se declara 111cetarea interesului public asupra imobilului DE 633 , 1nscris 111 CF 

nr.35449 Reci , categoria de folosinta - drum de exploatare, 111 suprafata reala de 230 mp. 

Art.2. Se aproba trecerea din domeniul public 111 domeniul privat al comunei Reci , a 

imobilului mentionat la art. I. 

Art.3. Comisia speciala pentru 111tocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunei va face demersurile necesare pentru modificarea pozitiei nr.143 din anexa nr.2 al 

Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Reci. 

Art.4. Secretarul general al comunei Reci va asigura comunicarea hotararii catre Institutia 

Prefectului-Judetul Covasna ~i catre cei interesati , precum ~i aducerea la cuno~tinta public a 

prevederilor prezentei hotarari, prin publicarea acesteia pe site-ul primariei. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

Avizet pentru legslitate 
Data.21:.Q.~ .... 2-.~b,-. 
Secreter general al comunei 

~\2:--



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al comunei 
Nr.4468/21.09 .2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

imobilului - DE633, inscris in CF nr.35449 Reci 

In conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b si art.136 alin. l din OUG 
nr.57 /20 I 9 privind Codul Administrativ propun spre aprobarea consiliului local proiectul de 
hotarare privind trecerea din domeniul public 'in domeniul privat al imobilului - DE633, 'inscris In 
CF nr.35449 Reci 

Tinand cont de faptul ca 'intre doua terenuri , apartinand a doua proprietati private, exista 
drumul de exploatare DE 633 , 'inscris 'in CF nr.35449 Reci, care nu mai deserve~te niciun alt 
proprietar, este oportuna scoaterea din domeniul public al comunei Reci a drumului de exploatare 
sus-mentionat ~i trecerea Jui 'in domeniul privat, in vederea efectuarii unui schimb de teren. 

in inventarul domeniului public al comunei Reci , aprobata prin HCL nr.70/2020 privind 
insu~irea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Reci , judetul 
Covasna, la pozitia nr.143 figureaza inscris DE 633 - Tarla nr.0, suprafata 0,61 ha, lungime 1,530 
km. 

Conform masuratorilor efectuate, 'in realitate suprafata totala a drumului de exploatare DE 
633 'inscris In CF nr.35449 Reci, este de 230 mp ~i latimea maxima a drumului - 1,3 m. 

Din aceste considerente se impune trecerea acestui drum de exploatare in domeniul privat al 
comunei, 

A vand in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare in cadrul ~edintei de 
consiliu proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public 'in domeniul privat al imobilului -
DE633 , 'inscris 'in CF nr.35449 Reci, in forma initiata de di. Primar. 

Preiedinte: Dombora Lehel-Lajos, Primar W 
Membrii: Majos Magdolna ~ ' Jfil, 

Pap Reka Katall 'r -t : 
Lovasz Edit ~ 
Peter Iosif-Enric 

Secretar: Nemeth Timea-Katalin N\l-:-



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

agricsiti ra,_gos!,.t ~ ·_ir~~r unala, protectia mediului , comert ~i turi sm 
Nr. ........ .. din .... ................ . 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

imobilului - DEC~ inscris in CF nr.35449 Reci 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Sunt respectate prevederile Hotararii Guvernului nr.l 031 /1 999 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
statului ~i al unitatilor administrativ-teritoriale precum ~i prevederile Hotararii Guvernului 
nr.392/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; 

Este avizat favorabil din partea comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei, cele semnalate in referatul de aprobare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public $i privat al comunei, urbanism, 

apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~55o din ~,.09 .~~~ 

RAPORT DE AVIZARE 
asupra proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 

al imobilului - DE:G~~inscris in CF nr.35449 Reci 

in conformitate cu prevederile art.136 ~i 141 alin.11 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, comisia noastra intrunita in ~edinta a hotarat: 

A VIZAREA FA VORABILA 

a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

S-a constatat ca, nu au fost incalcate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

Sunt respectate prevederile Hotararii Guvernului nr. I 031/1999 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

statului ~i al unitatilor administrativ-teritoriale precum ~i prevederile Hotararii Guvernului 

nr.392/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; 

Este avizat favorabil din partea comisiei de specialitate pentru 'intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei, cele semnalate in referatul de aprobare. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

Pre~edinte, 
Modi K6reh Sandor 

a 


