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Nr. ad.9181/ 06.05.2019
Către,
Consiliul Județean Bacău
în atenția Dlui Președinte Brașoveanu Sorin
Stimate domnule președinte,
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Orașului Dărmănești nr. 29/29.03.2019 cu privire la
”introducerea imobilului – Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, în suprafața de 7979 mp. din
domeniul privat, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Orașului
Dărmănești”, a fost inclus în domeniul public al Orașului Dărmănești un imobil care potrivit
Anexei nr. 49 al Hotărârii Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita,
publicată în Monitorul Oficial al României cu nr. 597 bis și al Anexei nr. 15 al Hotărârii
Guvernului nr. 299/2010 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea
Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum
și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al
României cu nr. 282 bis, se află în domeniul public al Comunei Sânmartin, județul Harghita.
Având în vedere faptul că potrivit alin 3 al art. 21 din Legea 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, inventarele respectiv
modificările și completările ale acestora însușite prin hotărâri ale consiliilor locale, se
centralizează de consiliul judeţean, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se
ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local, Vă rugăm ca
până la clarificarea situației juridice al imobilului – Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, în
suprafață de 7979 mp., Hotărârea Consiliului Local al Orașului Dărmănești nr. 29/2019 să nu
fie centralizat și înaintat Guvernului României pentru atestare.
Totodată Vă rugăm respectuos suspendarea lucrărilor de construcții din Cimitirul Valea
Uzului, respectiv amânarea ceremoniei de comemorare – Inaugurarea Solei - planificate
pentru data de 17 mai 2019.
Cu stimă,
Borboly Csaba
președinte
Miercurea – Ciuc 06.05.2019

