
Către, 

Consiliul Local al Primăriei Dărmănești 

 

În atenția: 

D-lui Primar Constantin Toma 

D-nei Secretar al Orașului Dărmănești jr. Ionela Vrinceanu 

 

Stimate domnule primar,  

Stimată doamnă secretar, 

 

Având în vedere adresa Dvs. nr. 12297/22.07.2019, ca răspuns la cererea mea 

înregistrată la instituția Dvs. cu nr. 11830/12.07.2019, la care consider că nu am 

primit actele și răspunsul solicitat, prin prezenta reformulez cererea mea anterioară 

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Solicit în continuare acele acte de proprietate care au stat la baza includerii în 

domeniul privat al terenului aferent Cimitirului din Valea Uzului, respectiv Hotărârea 

Consiliului Local cu privire la însușirea Listei de inventar al bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Orașului Dărmănești sau acea Hotărâre a Consiliului Local al 

Orașului Dărmănești din care reiese cu certitudine că Cimitirul din Valea Uzului a fost 

inclus în domeniul privat al Orașului Dărmănești anterior transmiterii acestui imobil în 

domeniul public al comunei prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/29.03.2019. 

 

Potrivit art. 122 al Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cum menționați și Dvs. ”Toate bunurile 

aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. 

Consiliilor locale și județene li se prezintă anual de către primar, respectiv de 

președintele consiliului județean, un raport asupra situației gestionării bunurilor.” 

Solicit următoarele documente: 

- raportul asupra situației gestionării bunurilor imobile, care a fost prezentat 

Consiliului Local al Orașului Dărmănești, pentru anii 2000, 2005 respectiv 2017.  

- lista de inventar a bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al orașului 

Dărmănești, pentru anii 2000, 2005 respectiv 2017.  

- Fișa mijlocului fix a Cimitirului din Valea Uzului 

- având în vedere că potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003, privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice, cu completările şi modificările ulterioare, imobilele care alcătuiesc 



domeniul public şi privat al unităților administrativ teritoriale trebuie 

reevaluate o dată la trei ani, vă rog să-mi transmiteți Fișa de evaluare a 

Cimitirului din Valea Uzului, începând cu anul 2010 până în anul 2018 

- conform art. 916 din noul Cod Civil ați precizat că Orașul Dărmănești s-a 

comportat ca un bun proprietar încă din anul 1965. Vă rog să enumerați și să 

justificați prin documente câteva investiții sau lucrări de întreținere pe care le-

ați efectuat în Cimitirul situat în Valea Uzului în perioada 1990-2018. 

- documentul din care reiese că Cimitirul aparținea instituției Raionului 

Moinești. 

 

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate electronic la următoarea adresă: 

info@borbolycsaba.ro 

 

Cu stimă, 

 

Borboly Csaba 

 

 

 

Miercurea – Ciuc 24.07.2019 
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