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Nr.22753112.12.2014

Citre,

Asociafia Comunelor din Rominia - Filiala Jud,efeann Cluj

Mun. Cluj-Napoca str. 2l Decembrie 1989 nr. 58 c'am. 22 judelul Clui

Urmare a adresei Dvs. nr. 469105.12.2014, inregistrat[ la Consiliul Judefean Cluj sub nr.

22753108.12.2014, prin care ne solicitafi sd realizdm demersurile necesare pentru actualizatea

domeniului public in loate comunele judefului Cluj gi inifierea, adoptarea qi publicarea in

Monitorul Oficial al Romdniei a unei hotdr6ri de Guvenn de atestare a domeniului public al

judefului Cluj, vd aduce m la cunogtinfd urmdtoarele:

Institufia noastrd igi marnifestd intreaga disponibilitate pentru a promova cdtre organele

specializate al Guvernrrlui Romdniei proiectele de acte normative, avdnd aceast[ atribufie in

temeiul art. 1 lit. c) din HotdrArea Guvemului nr. 561/10.05.2009'

insd, in vederea inilierii gi promov6rii unui proiect de hotdrAre de Guveln pentru

modificarea gi/sau completarea Hotdrdrii Guvemului nr.96912002 privind atestarea domeniului

public al jude,tului Clrrj, prec;um gi al municipiilor, orargelor qi comunelor din judrlful Cluj,

Consiliile locale ale rrnit6lilor administrativ-teritoriale rror trebui sd emitd hotdrAr:i privind

modificarea gi comple,area Inventarului bunurilor care apar,tin domeniului public al acestora,

hotirAri care vor trebui s[ respecte regulile precizate lla punctul I din adresa MiLnisterului

Administraliei qi Internelor - Direclia Juridicd cu nr. 9931i!.009, cu modificirile ulterio.ne, care a

fost comunicat[ tuturor.

De asemenea, Consiliile locale ale unitdfilor administrativ-teritoriale vor trebui sd aibd in

vedere gi sd respecte urmdtoarele rigori, care, de asemenea., le-au fost comunicate:



- in procesul de elaborare a proiectului de hotdrdre a consiliului locarl vor fi
respectate prevederile Legii privind normele de tehnic[ legislativd pentru elaborarea actelor

normative m.2412000, republicatd, cu modificdrile gi compl.et[rile ulterioare;

- intervenfiile ulterioare de modificare sau de completare ale unui act administrativ

trebuie raportate la actul debazd gi se incorporeazd,de la data intr[rii lor in vigoare, in a;est act;

- la redactarea proiectului de hotdrdre a consiliului local gi a anexei

corespunzdtoarc, dacd er;te cazul, se vor utiliza semne diacritice;

- la incepulul propoziliilor gi in cazul substantivelor proprii se vor folosi mapiuscule;

- anexa la hotdrdre trebuie sd respecte modelul prezentat in anexa rc. 4la Normele

tehnice pentru intocmirt:a inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunelor,

oragelor, municipiilor gi judefelor aprobate prin H.G. m.54Eill999;

- toate rubricile trebuie completate obligatoriu cu datele corespunzdtoare, e:rceptdnd

rubricile aferente coloanei nr. I - Codul de clasificare - in cazul bunurilor imobile-terenuri,

pentru care nu existd stabilit un astfel de cod (a se vedea in acest sens H.G. nr.2.139/20Cf4 pentru

aprobarea Catalogului privind clasificarea gi duratele normiale de funcfionare a mijloacolor fixe,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare);

- la rubrica "Situalia juridicd actualS" se va menfiona actul juridic prin care bunurile

au trecut in domeniul public al unitS{ilor adminisfiativ teritoriale respective.

De asemenea, ctdat6" cu hotirdrea consiliilor locale ale unitalilor administrativ-teritoriale

incaaz6, trebuie comunicate Consiliului Judefean Cluj gi unndtoarele inscrisuri:

- actul prir, care se confirmd faptul cd bunulile imobile care aparfin dormeniului

public nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privatii sau de

restituire, depuse in temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar,

respectiv cereri care reg..ementeazd, regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv de statul

romdn in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini gi nu fac obiectul

unor litigii;

- adresa din partea serviciilor deconcentrate ale ministerelor, pentru bunurile

imobile care se pot afla atat in domeniul public al statului, r;6t gi in domeniul public al unitAlilor

administrativ-teritoriale, prin care se confirmd faptul cd acestea nu au in administrare bunurile

cuprinse in inventarul brrnurilor care aparfin domeniului public, fiind obligatorie anexarea actelor

in cauzd" la documenta[kr care insoleqte hotdrdrea ?n cauz6;

- extrase de carte funciarii, actualizate. penl;ru fiecare imobil.

Hotdrdrile consiliilor locale ale comunelor pr:ivind modificarea gi completarea

Inventarului bunurilor oare aparlin domeniului public vor fi comunicate Consiliului Judefean
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Cluj, pe suport tiperit, in patru exemplare certificate cu mpnfiunea ,,conforrn cu originalul", pe

fiecare pagini, prin semndtura prim4rului qi qtampila consilfului local, dar qi in forrrat electronic.

Consiliul Judefean Cluj iqi manifest5 intreaga dipponibilitate in vederea inifierii unui

asemenea proiect de hotirdre, astfel c[, in vederea unui propes eficient de elaborare a proiecfului,

vi solicitiim sd aducefi la cunogtinfa consiliilor locale ale cqmunelor prezenta adresd.
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