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RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere inventarierea în domeniul public al terenului aferent fostei scolii
din satul Traian, identificat la poziția 44 din inventarul domeniului public și ținând cont
că utilitatea publică a acestui teren nu mai este justificată deoarece Scoala din satul
Traian nu mai funcționează de la mijlocul anilor ’70 este necesară inventarierea acestei
suprafeţe în domeniul privat al comunei.
Deoarece construcția ce era edificată pe acest teren s-a degradat și s-a dărâmat,
terenul nu face parte din baza materială dată în administrare Școlii cu clasele I-VIII
Săcele conform HCL nr. 7/13.02.2012. De asemenea, terenul nu se mai incadrează în lista
cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale,
conform anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, modificată şi completată.
De asemenea, ca urmare a HCL Săcele nr. 37/30.10.2013 privindaprobareaStudiului de
Oportunitate, a delegariigestiuniiserviciului de alimentare cu apăşi de canalizarecătre S.C.
RAJA S.A., aprobareacontractului de delegare a gestiuniiserviciului de apasi de
canalizare, a Regulamentuluiserviciului de alimentare cu apasi de canalizaresi a Caietelor
de sarcini ale serviciului, s-au constatatneconcordanțeîninventaruldomeniului public,
dispunându-se reinventariereatuturorelementelorcomponente ale sistemului de alimentare
cu apăprecumșievaluareasaureevaluareaacestora, dupăcaz.
Înconformitate cu capitolul III, punctul 4 din anexei la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, din domeniul
public al comunelor fac parte și retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare,
stațiile de tratareșiepurare a apeloruzate, cu instalațiile, construcțiileșiterenurileaferente.
Înacestsens a fostradiatăpoziția 26 “Alimentare cu apăpotabilăSăcele” șipoziția 27
“Terenaferentstaţia de pompareapă” șiau fost create poziții pentru fiecare dintre
următoarele bunuri inventariate:
Denumireabunurilorinventari Caracteristici
An dare in Valoare in
ate
folosinta
lei
Foraj 1

H=40 m, D=10 3/4 toli

1996

73,506.17

Foraj 2

H=40 m, D=10 3/4 toli

1996

73,506.17

Foraj 3

H=40 m, D=10 3/4 toli

1996

73,506.17

Foraj 4

H=30 m, D=10 3/4 toli

1996

55,468.49

Foraj 5

H=25 m, D=10 3/4 toli

1996

45,960.87

Foraj 6

H=25 m, D=10 3/4 toli

1996

32,835.56

TerenaferentForaj 1
TerenaferentForaj 2
TerenaferentForaj 3
TerenaferentForaj 4
TerenaferentForaj 5
TerenaferentForaj 6
Terenprotectieregim sever
Puturiforaje
Terenprotectieregim sever
Bazine
Bazincolector
incintacurtestatiepompare

100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
100 mp
400 mp
3000 mp

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

378.70
378.70
378.70
378.70
378.70
1,514.12
11,361.02

2400 mp

1996

11,227.36

Capacitate = 60 mc
confectionat din
betonarmat cu
hidroizolatie
Capacitate = 300 mc
betonarmat cu
hidroizolatie

1996

100,671.96

1996

229,692.99

Capacitate = 500 mc
confectionat din
betonarmat cu
hidroizolatie
40 mpconstruita din
caramidacu hidroizolatie

1996

290,040.03

1998

44,803.21

Statierepompare cu salavanelor

40 mpconstruita din
caramida cu hidroizolatie

1998

44803.21

Reteaaductiune a apei de la
puturi la rezervor tampon

L=550 m, conf din metal

1998

28,300.06

Reteaaductiune a
apeistatiapompeTraian la
bazinecolectoareSacele

conf din metal
OLDN - diametru 150
mm=1350 m
OLDN - diametru 125
mm=4000 m

1998

292,142.93

Bazincolector

Bazincolector

Statieclorinare

Reteadistributie a apei loc.
Sacele

Reteadistributie a apei loc.
Sacele
Retadistributie a apeibazine loc.
Sacele la sat Traian
Terenstatiepompare

conf din metal
OLDN - diametru 150
mm=700 m
OLDN - diametru 125
mm=1600 m
OLDN - diametru 100
mm=1350m
OLDN - diametru 80
mm=200m
OLDN - diametru 90
mm=3800 m
conf din Masa Plastica,
L=900 m

1998

338,691.91

1998

43,305.52

D=125, L=3400 m

1998

124,971.17

1148 mp

1998

4,347.48

În temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată
În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. c) şi ale art. 45 alin. 3 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/23.04.2001, republicată, actualizată, propunem
Consiliului Local adoptarea unei hotărâri privind:
- Aprobarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
comunei Săcele
Consilier juridic,
ADRIAN CULICENCU

