
  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul public al comunei Hârtop, județul Suceava a investiției ”Şcoala cu 
clasele I-IV şi grădiniţă cu program normal din comuna Hârtop, judeţul Suceava” 

 
Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, vând în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Hârtop, județul Suceava înregistrat cu nr.995 din 
10.03.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea proiectului,  
-  Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 
județul Suceava, înregistrat cu nr. 996 din 10.03.2021, cu privire la necesitatea includerii în domeniul public a 
al comunei Hârtop, județul Suceava a investiției ”Şcoala cu clasele I-IV şi grădiniţă cu program normal din 
comuna Hârtop, judeţul Suceava”, 
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor al obiectivului de investiții „Demolare și reconstrucţie 
Şcoala cu clasele I-IV şi grădiniţă cu program normal din comuna Hârtop, judeţul Suceava” finanțat prin 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  înregistrat cu nr. 4076 din 17.12.2020, 
-Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-  art. 286 ,alin. (4), art. 287, lit. “b”  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

-  art. 112, alin.(2) din Legea  Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Hotărârii Guvernului 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.  

 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2)  lit. “c”   ale art. 139 alin.(3), lit. “g”,  art. 196, alin.(1), lit. “a”   din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă încluderea în domeniul public al comunei Hârtop, județul Suceava a investiției ”Şcoala cu 
clasele I-IV şi grădiniţă cu program normal din comuna Hârtop, judeţul Suceava” obiectiv de investiții finalizat 
conform procesului verbal de recepție înregistrat cu nr. 4076 din 17.12.2020. 
Art. 2. - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hârtop, județul Suceava va fi  
actualizat in mod corespunzător. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 
prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                              
Gheorghe COSTAN                                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
Hârtop,   18.03.2021 
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