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HOTĂRÂREA nr.  30 / 2021  
privind aprobarea actualizării în lista de inventar a bunurilor  

care alcătuiesc domeniului public al Comunei Petelea a mijloacului fix "Parc Petelea" 
 
 

           Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 15.07.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării în lista de inventar a 
bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Comunei Petelea a mijloacului fix "Parc Petelea", 
înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 
3046/9.07.2021, 
 Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. 3048/2021 înaintat de compartimentul urbanism, investiţii; 
           - avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism nr. 35/2021;  
 - avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi 
urbanism nr. 35/2021; 
 - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţia copilului nr. 31/2021;  

În baza: 
- H.G. nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, anexa nr.68; 
- H.C.L. nr.35/26.06.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei Petelea, anexa 1; 
- O.G. nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice 
         În temeiul art.129 al.(1), al.(14), art. 139 alin.(3) lit.g), art. 289, art.196 al.(1) lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. Se aprobă  actualizarea în lista de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Petelea a mijlocului fix "Parc Petelea", poziţia 10,  prin actualizarea valorii de inventar cu 
suma de 207.730,77 lei ca urmare a implementării proiectului "Amenajare şi dotare parc comuna 
Petelea, judeţul Mureş", cu finanţare prin intermediul PNDR . 

 
Art.2. Ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în prezenta hotărâre revine în sarcina primarului 

Comunei Petelea. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş şi primarului, 

prin intermediul secretarului general al comunei Petelea.  
 
        Petelea, 15.07.2021 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
                  Alexandru-Simion Hagymas    Mihai-Ilie Moldovan  

 
 
 


