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REFERAT DE APROBARE 
privind revocarea dreptului de administrare al  U.A.T Comuna Siculeni asupra cotei-

părți de 97 % deținută de U.A.T. Județul Harghita din Baia comunală localitatea 
Siculeni și transmiterea acestuia din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în 

domeniul public al U.A.T. Comuna Siculeni  
 
Reabilitarea şi modernizarea Băii comunale, din localitatea Siculeni, a fost realizat în 
cadrul programului “Reabilitarea băi tradiţionale” aprobat conform Hotărârii de 
Guvern nr. 120/2010, privind aprobarea listei cuprinzând programele şi proiectele de 
investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor 
de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism şi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 3/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011, a fost recepţionat cu procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 941/2011 . 
 

Baia comunală din localitatea Siculeni, este compusă din : fântână - izvor: 11,35 mp, 
executat din lemn, piatră, loggie + bazin : 37,45 mp, executat din lemn, piatră toaletă 
2,2 mp, executată din piatră, lemn, pasarelă perimetrală: 9,5 mp, executată din lemn, 
parcare, pavaje : 110 mp , executate din criblură, dale de piatră. 
 

Cota partea al U.A.T Consiliul Județean Harghita (97%) a fost stabilită potrivit valorii 
de finanțare a investiției „Reabilitarea şi modernizarea Băii comunale, din localitatea 
Siculeni” și a fost dată în administrarea U.A.T Comuna Siculeni pentru 49 ani în baza 
Hotărâri Consiliului Județean Harghita nr. 248/2011, a contractului de administrare 
nr. 13829/167/2012 și a Protocolului de predare – primire nr. 16507/241/2012 .  
 

Consiliul local al comunei Siculeni la sfârșitul anului 2022 a aprobat Hotărârea nr. 
112/2022 privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes 
public local a cotei părți de 97 % al Consiliului Județean Harghita din Baia comunală , 
localitatea Siculeni și solicitarea de transmitere a acestora din domeniul public al 
Județului Harghita în domeniul public al Comunei Siculeni. 
 

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 294 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al 
unei unități administrativ-teritoriale pe raza teritorială a județului respectiv se face la 
cererea consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului după caz, prin 
hotărâre consiliului județean, iar potrivit alin. (5) din același articol, cererea trebuie să 
fie aprobată, prin hotărâre a consiliului local. 
 

După preluare în proprietate a cotei părți al U.A.T Județul Harghita, din Baia 

comunală al localității Siculeni, U.A.T Comuna Siculeni va avea posibilitate de a 
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dezvolta/moderniza extinde acest obiectiv. Consiliul Județean Harghita sprijină orice 

inițiativă care vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, turismului  U.A.T –

urilor din județ  

Luând în considerare că Baia tradițională din localitatea Siculeni este un obiectiv care 
deservește în primul rând colectivitatea locală, vă înaintăm spre aprobare prezentul 
proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al  U.A.T Comuna 
Siculeni asupra cotei-părți de 97 % deținută de U.A.T. Județului Harghita din Baia 
comunală localitatea Siculeni și transmiterea acestuia din domeniul public al U.A.T. 
Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Siculeni. 
 
 
Miercurea Ciuc, 21 martie 2023. 
 
 
 
 
  Birta Antal Bara Lenke   Bardocz Mária  
 director general consilier consilier 


