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CONSILIUL LOCAL LELICENI 
 

HOTĂRÂREA Nr. 41/2020 
privind solicitarea transmiterii Sistemului de alimentare cu apă a comunei Leliceni din 

domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Leliceni, Județul 

Harghita  
 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 10 

decembrie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 149/2020; 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 78/2020 iniţiată de primarul comunei 
Leliceni la propunerea Consiliului Județean Harghita privind solicitarea transmiterii 
Sistemului de alimentare cu apă comuna Lelicenidin domeniul public al Județului Harghita 
în domeniul public al Comunei Leliceni, Județul Harghita,Raportul de specialitate  
nr.2987/2020  al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Leliceni.  
 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru Activități de agricultură, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism; 
 

 În conformitate cu prevederile art. 286 alin. (4) și art. 294 alin. (2), alin (4)- (7), din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 858 și 859 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicat cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) respectiv art. 196, alin. 
(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă solicitarea transmiteriiSistemului de alimentare cu apă încomuna 
Leliceni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Leliceni, 
Județul Harghita având datele de identificareprevăzuteîn Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Se aprobă declararea din bun de interes public județean în bun de interes 
public local aSistemului de alimentare cu apă al comunei Leliceni , județul Harghita, 
prevăzut la art. 1. al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea se comunicădomnului primar Nagy István-Alfréd, Consiliului 
Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.  
 

  
Președinte de ședință,  Contrasemnează pentru legalitate, 
Consilier,     Secretar general al comunei,  
Molnár Atilla       Molnár Szidonia 
 
 
 
Nr.41 
Adoptată în ședința din data de 10 decembrie 2020 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 
 


