ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/13557 din 16 .06.2022
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric
„Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
________, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/13556 din 16.06.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr.I/13567 din 16.06.2022 al Direcţiei economice și
Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud;
- adresa nr.1346 din 03.06.2022 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/12691 din 06.06.2022.
- Avizul favorabil nr.240/PP/2021 pentru constituirea dreptului de
administrare, eliberat de Ministerul Culturii, înregistrat la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr. I/27288/26.11.2021;
- prevederile art.858, art.861 alin.(3) și art.867-870 din Legea nr.287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.4 alin.(1)-(2), art.5, art.6 alin.(1), art.23 și art.36 din Legea
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.13 alin.(1)-(2) și art.21 din Legea nr.311/2003, Legea
muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor

din județul Bistrița-Năsăud, poziția nr.10, Secțiunea II „Bunuri imobile” din Anexa
nr.1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului BistrițaNăsăud”;
- prevederile poz.765 din Anexa „Lista monumentelor istorice – județul
Bistrița-Năsăud” la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015 pentru modificarea
anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor
istorice dispărute, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului culturii nr.2590/2020 pentru reacreditarea
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.68/2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului
Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Obligației nr.1136/11.09.2018 privind folosinţa monumentului
istoric „Casa săsească” Livezile, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745, emisă de Direcția
Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Ministerul Culturii și Identității
Naționale, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/18608/
12.09.2018;
- Extrasul de Carte funciară nr.28874 Livezile, emis de Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Bistrița, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/12684
din 06.06.2022;
- avizul nr.____din __.__.2022 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.____din __.__.2022 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.____din __.__.2022 al Comisiei juridice și de fonduri europene;
În temeiul prevederilor art.108 lit.a), art.173 alin.(1) lit.c) și lit.d), alin.(4)
lit.a), alin.(5) lit.j), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g),
art.196 alin.(1) lit.a), art.286 alin.(3), art.290, art.297 alin.(1) lit a), art.298 art.301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric „Casa
Săsească” Livezile, construcție și teren aferent, situat în Comuna Livezile, Sat.
Livezile, nr.158, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.28874
Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, având datele de
identificare prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
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(2) Darea în administrare a imobilului prevăzut la alin.(1) se face cu
destinația de Muzeul „Casa săsească” Livezile, structură componentă a
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
(3) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază
de protocol de predare-preluare, conform anexei nr.2, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2 Imobilul „Casa săsească” Livezile, situat în Comuna Livezile, Sat.
Livezile, nr.158, județul Bistrița-Năsăud, este clasat monument istoric, grupa
valorică „A”, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745, administratorul având obligația
protejării acestuia în condițiile legi.
Art.3 Prezenta hotărâre constituie titlu necesar Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Bistrița pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare constituit
conform art.1 la prezenta hotărâre.
Art.4 Anexele nr.1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi „pentru”.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Direcția economică;
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud;
- Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN
AVIZ DE LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ
Nr. ___
Din __.__.2022
Întocmit: C.G.A/G.M/1 ex.
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în
funcţie - art.182 alin.(1) şi alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).
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Viza CFP
Nume, prenume, funcție

Verificat
Compartimentul juridic,
coordonare consilii locale

Avizat:
Direcția juridică, administrație
locală

Mileșan Gabriela,
consilier juridic superior

Butta Elena,
director executiv

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:

Data:
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la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.

Anexa nr.1
din
2022

Datele de identificare
ale imobilului, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, pentru care se constituie dreptul de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
Nr.
crt
1
1

Cod de
clasificare
2
1.6.2

Denumirea
imobilului
3
Muzeul
„Casa săsească”
Livezile

Situația
Situația
juridică
juridică
actuală
viitoare
4
5
Domeniul
Domeniul
public
public
al Judeţului
al Judeţului
Bistriţa-Năsăud Bistriţa-Năsăud
și în
administrarea
Complexului
Muzeal
Bistrița-Năsăud

Caracteristicile tehnice ale imobilului

6
Imobil situat în Comuna Livezile, Sat. Livezile,
nr.158, județul Bistrița-Năsăud
Înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile
Compus din:
A1: Teren intravilan, cu suprafața de 2923 mp,
parțial împrejmuit cu perete construcții, poartă
zidită, gard zidit, gard plasă metalică; categoria
de folosință: curți construcții (980 mp), arabil
(1055 mp), fâneață (888 mp); Nr.cadastral:
28874
A1.1: „Casa săsească” Livezile, cuprinsă în lista
monumentelor istorice, Nr.niveluri:2, în regim de
înălțime S+P cu pod, Suprafața construită la sol:
600 mp; Suprafața construită desfășurată: 701
mp, compusă din: la subsol: 2 beciuri; - la parter:
7 camere, târnaț, magazie, șură, 2 șoproane, 2
grajduri. An construire: 1838; Nr.cadastral:
28874-C1.
00000

G.M/1ex.
1

Valoare de
Inventar
-lei7

60.092,95
9.189,00

393.100,00

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.
din
2022
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
BISTRIŢA-NĂSĂUD
Nr. _________/___.___.2022

COMPLEXUL
MUZEAL
BISTRIȚA-NĂSĂUD
Nr. _________/___.___.2022

- MODEL PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE
a imobilului monument istoric „Casa săsească” Livezile, construcție
și teren aferent, situat în comuna Livezile, Sat. Livezile, nr.158,
județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
încheiat astăzi ____.____.2022
I. Părțile
Art.1. JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD, prin CONSILIUL JUDEŢEAN
BISTRIŢA-NĂSĂUD, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1-2,
județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347550, reprezentat prin domnul EMIL
RADU MOLDOVAN, având funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, în calitate de PREDĂTOR,
și
COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în municipiul
Bistriţa, strada General Grigore Bălan nr.19, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal
4347755, reprezentat prin domnul manager GAVRILAȘ GEORGE ALEXANDRU,
în calitate de PRIMITOR,
Au procedat la punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr. ____ din _____ privind constituirea dreptului de
administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului
monument istoric „Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874
Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud și au încheiat prezentul
protocol de predare - preluare, prin care:
II. Obiectul
Art.2 (1) Obiectul protocolului îl constituie predarea de către Județul
Bistrița-Năsăud și preluarea în administrare de către Complexul Muzeal BistrițaNăsăud a imobilului monument istoric „Casa săsească” Livezile, construcție și
teren aferent, situat în comuna Livezile, Sat. Livezile, nr.158, județ BistrițaNăsăud, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică a
județului Bistrița-Năsăud.
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(2) Datele de identificare, caracteristicile tehnice și valoarea de inventar
ale imobilului menționat la alin.(1) sunt prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ____ din _____ privind constituirea
dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
asupra imobilului monument istoric „Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea
funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud.
(3) Imobilul predat conform alin.(1) este liber de sarcini.
Art.3 Predarea - preluarea imobilului s-a efectuat la locul situării
imobilului, prin vizualizare și confruntare cu planul de amplasament și
delimitare imobil, anexat prezentului protocol de predare-primire.
Art.4 Documentele care se preiau o dată cu imobilul, în copie, sunt:
- Obligaţia nr. 1.136 din 11.09.2018 privind folosinţa monumentului istoric
„Casa săsească” Livezile, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745, emisă de Direcția
Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Ministerul Culturii și Identității
Naționale;
- Cartea funciară nr.28874 Livezile și planul de amplasament și delimitare
imobil;
- …..
III. Drepturile și obligațiile Administratorului
Art.5 Principalele drepturi şi obligaţii pe care le are Complexul Muzeal
Bistrița-Năsăud, în exercitarea dreptului de administrare, sunt:
a) să folosească şi să dispună de bunul imobil dat în administrare în
condiţiile stabilite de lege, a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric
„Casa săsească” Livezile, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745 şi potrivit actului de
constituire, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ____
din _____ privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric „Casa
săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud;
b) să asigure administrarea imobilului preluat, cu diligenţele unui bun
proprietar;
c) să asigure paza, protecţia şi conservarea imobilului, ca un bun
proprietar şi să suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
d) să efectueze formalităţile necesare cu privire la închirierea imobilului,
în conformitate cu Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aprobat prin
hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud şi cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
e) să efectueze lucrări de investiţii asupra imobilului, numai cu acordul
prealabil al Proprietarului, cu avizul eliberat de Ministerul Culturii şi cu
respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
f) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea imobilului la
starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a
utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
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g) să obţină avizele pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a
caracteristicilor tehnice ale imobilului;
h) să reevalueze imobilul, în condiţiile legii;
i) să înscrie dreptul real de administrare în sistemul integrat de cadastru
şi carte funciară, în condiţiile legii;
j) să ţină distinct în contabilitate, potrivit legii, evidenţa financiarcontabilă a imobilului aflat în domeniul public al Județului Bistrița-năsăud,
transmis în administrare;
k) să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de
administrare;
l) să arate în faţa instanţei titularul dreptului de proprietate în litigiile ce
au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru
prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii;
m) să comunice toate modificările survenite la valoarea de inventar a
imobilului aflat în administrare, la momentul efectuării lor;
n) să efectueze, la sfârşitul fiecărui an, inventarierea bunului public primit
în administrare şi să transmită câte un exemplar din listele de inventariere,
întocmite şi semnate, către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
o) să restituie imobilul preluat, în aceeași stare în care l-a primit, sau,
după caz, cu toate îmbunătăţirile efectuate asupra acestuia, la încetarea
dreptului de administrare;
p) să ia măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
q) să nu constituie garanţii sau alte drepturi reale asupra imobilului
preluat, prin gajare, ipotecare, angajare de credite sau orice alt tip de
convenţie și să nu dezmembreze imobilul sau să instituie sarcini asupra
acestuia;
r) să comunice proprietarului în termen de maxim 3 (trei) zile
calendaristice despre apariția oricărui act ce privește revendicarea vreunui
drept asupra imobilului;
s) să menţină în siguranţă imobilul şi să aducă la cunoştinţa proprietarului
orice tulburare produsă de o terţă persoană sau ca urmare a afectării stării
tehnice a bunului, din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;
t) să încheie un contract de asigurare a imobilului transmis în
administrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
u) să asigure urmărirea în exploatarea imobilului, în condiţiile legii;
Art.6 Prezentul protocol de predare-preluare s-a încheiat în două
exemplare originale, unul pentru predător și unul pentru primitor.
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
BISTRIŢA-NĂSĂUD
___________

COMPLEXUL
MUZEAL
BISTRIȚA-NĂSĂUD
___________

G.M./1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET PREŞEDINTE
Nr.VIII/13556 din 16.06.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de
administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud
asupra imobilului monument istoric „Casa săsească” Livezile,
înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile,
proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Prin adresa nr.1346 din 03.06.2022 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/12691 din 06.06.2022, sa solicitat constituirea în favoarea instituţiei de cultură, subordonată Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, a unui drept real de administrare asupra imobilului
„Casa săsească” Livezile - teren și construcție, situat în Comuna Livezile, Sat.
Livezile, nr.158, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.28874
Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, ca demers necesar pentru
asigurarea cadrului legal de susținere a lucrărilor de reabilitare, modernizare și
transformarea acestuia în Muzeul Preindustrializării din Transilvania.
În prezent, imobilul ce face obiectul solicitării, clasat ca monument istoric,
grupa valorică „A”, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745, este alocat funcționării
Muzeului „Casa săsească” Livezile, structură componentă a Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud din anul 1998.
Constituirea dreptului de administrare este în acord cu misiunea specifică a
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, din perspectiva obiectivelor privind
conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a
mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane,
precum şi ale mediului înconjurător din aria geografică a judeţului, în scopul
cunoaşterii, educării şi recreerii.
Drept urmare, prin Nota de fundamentare nr.IC/13553 din 16.06.2022 a
Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se argumentează și se propune inițierea
Proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric „Casa
săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică
a județului Bistrița-Năsăud.

În temeiul prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, darea în administrare a imobilului mai sus identificat se face cu Avizul
favorabil nr.240/PP/2021 eliberat de Ministerul Culturii, înregistrat la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/27288/26.11.2021.
Drepturile și obligațiile Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud în calitate de
titular al dreptului de administrare, sunt prevăzute la art.290 și art.300 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.36 din Legea
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cele stabilite potrivit Obligaţiei
privind folosinţa monumentului istoric „Casa săsească” Livezile, cod LMI nr. BNIV-m-A-01745, emisă de Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud,
Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Având în vedere cele de mai sus și în considerarea atribuțiilor consiliului
județean privind administrarea patrimoniului judeţului, potrivit competenţelor sale
şi în condiţiile legii, aprob iniţierea Proiectului de hotărâre privind
constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric „Casa săsească”
Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică
a județului Bistrița-Năsăud.

INIȚIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Grăjdianu Marina, consilier superior/1 ex. ____________
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
BIROUL COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE,
ADMINISTRARE PATRIMONIU
Nr.IC/13553 din 16.06.2022
APROBAT
Administrator public,
Grigore-Florin Moldovan
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument
istoric „Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874
Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Prin adresa nr.1346 din 03.06.2022 a Complexului Muzeal BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/12691 din
06.06.2022, s-a solicitat constituirea în favoarea instituţiei de cultură,
subordonată Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a unui drept real de
administrare asupra imobilului „Casa săsească” Livezile - teren și construcție,
situat în Comuna Livezile, Sat. Livezile, nr.158, județul Bistrița-Năsăud, înscris
în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică a județului
Bistrița-Năsăud, ca demers necesar pentru asigurarea cadrului legal de
susținere a lucrărilor de reabilitare, modernizare și transformarea acestuia în
Muzeul Preindustrializării din Transilvania. În prezent, imobilul ce face obiectul
solicitării, clasat ca monument istoric, grupa valorică „A”, cod LMI nr. BN-IVm-A-01745, este alocat funcționării Muzeului „Casa săsească” Livezile,
structură componentă a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud din anul 1998.
Constituirea dreptului de administrare este în acord cu misiunea specifică
a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, din perspectiva obiectivelor privind
conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a
mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane,
precum şi ale mediului înconjurător din aria geografică a judeţului, în scopul
cunoaşterii, educării şi recreerii.
Potrivit prevederilor art.108 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a

Codului administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat,
judeţean, după caz, să fie date în administrarea instituţiilor publice din
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate.

În consecință, se impune constituirea prin hotărâre a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud a unui drept real de administrare în favoarea Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud, asupra imobilului „Casa săsească” Livezile - teren și

construcție, situat în Comuna Livezile, Sat. Livezile, nr.158, județul BistrițaNăsăud, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, ce se compune din:
- Teren intravilan, cu suprafața de 2923 mp, parțial împrejmuit cu
perete construcții, poartă zidită, gard zidit, gard plasă metalică;
categoria de folosință: curți construcții (980 mp), arabil (1055 mp),
fâneață (888 mp); Nr.cadastral: 28874;
- Construcție „Casa săsească” Livezile, cuprinsă în lista monumentelor
istorice, Nr.niveluri:2, în regim de înălțime S+P cu pod, Suprafața
construită la sol: 600 mp; Suprafața construită desfășurată: 701 mp,
compusă din: la subsol: 2 beciuri; - la parter: 7 camere, târnaț,
magazie, șură, 2 șoproane, 2 grajduri. An construire: 1838,
Nr.cadastral: 28874-C1.
În temeiul prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, darea în administrare a imobilului mai sus identificat se face cu
Avizul favorabil nr.240/PP/2021 eliberat de Ministerul Culturii, înregistrat la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/27288/26.11.2021.
În conformitate cu prevederile art.299 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, hotărârea consiliului judeţean prin care se constituie

dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi
valoarea de inventar a acestuia;
b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare;
c) termenul de predare-primire a bunului.

Drepturile și obligațiile Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud în calitate de
titular al dreptului de administrare, sunt prevăzute la art.290 și art.300 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.36 din Legea
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cele stabilite potrivit Obligaţiei
privind folosinţa monumentului istoric „Casa săsească” Livezile, cod LMI
nr.BN-IV-m-A-01745.
Predarea - preluarea imobilului teren și construcție, se va face pe bază
de protocol de predare - preluare, care se va încheia în termen de 10 zile
lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
De asemenea, se va proceda la actualizarea corespunzătoare a evidenţei
financiar-contabile a bunurilor aflate în domeniul public al Judeţului BistriţaNăsăud, potrivit prevederilor pct.1 lit.c) din Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern
nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare.
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Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin
exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea Proiectului de
hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument
istoric „Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874
Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud.

ȘEF BIROU,
Gabriela Adriana Ceuca

Întocmit: Grăjdianu Marina, Consilier superior/1 ex________
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală
Nr.I/13567 din 16.06.2022
RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind constituirea
dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric
„Casa săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874
Livezile, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/13556 din 16.06.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.1346 din 03.06.2022 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/12691 din 06.06.2022.
- Avizul favorabil nr.240/PP/2021 pentru constituirea dreptului de
administrare, eliberat de Ministerul Culturii, înregistrat la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr. I/27288/26.11.2021;
- prevederile art.858, art.861 alin.(3) și art.867-870 din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile poziției nr.10 din Secțiunea II „Bunuri imobile” a Anexei nr.1
„Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului BistrițaNăsăud” la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și
comunelor din județul Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.13 alin.(2) și art.21 din Legea nr.311/2003, Legea
muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.4 alin.(1)-(2), art.5, art.6 alin.(1), art.23 alin.(5), art.36
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile poz.765 din Anexa „Lista monumentelor istorice – județul
Bistrița-Năsăud” la Ordinul ministrului culturii nr. 2828/2015 pentru modificarea
anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor
istorice dispărute, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului culturii nr.2590/2020 pentru
reacreditarea Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, judeţul BistriţaNăsăud;
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.68/2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului
Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Obligației nr.1136/11.09.2018 privind folosinţa
monumentului istoric „Casa săsească” Livezile, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745,
emisă de Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Ministerul Culturii
și Identității Naționale, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.II/18608/12.09.2018;
- Extrasul de Carte funciară nr.28874 Livezile, emis de Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bistrița, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
cu nr.I/12684 din 06.06.2022;
În temeiul prevederilor art.108 lit.a), art.173 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a),
alin.(5) lit.j), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g),
art.196 alin.(1) lit.a), art.286 alin.(3), art.290, art.297 alin.(1) lit a), art.298 art.301 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost iniţiat Proiectul
de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului monument istoric „Casa
săsească” Livezile, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud.
Prin adresa nr.1346 din 03.06.2022 a Complexului Muzeal BistrițaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/12691 din
06.06.2022, s-a solicitat constituirea în favoarea instituţiei de cultură,
subordonată Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a unui drept real de
administrare asupra imobilului „Casa săsească” Livezile - teren și construcție,
situat în Comuna Livezile, Sat. Livezile, nr.158, județul Bistrița-Năsăud, înscris
în Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică a județului BistrițaNăsăud, ca demers necesar pentru asigurarea cadrului legal de susținere a
lucrărilor de reabilitare și modernizarea și transformarea acestuia în Muzeul
Preindustrializării din Transilvania.
În prezent, imobilul ce face obiectul solicitării, clasat ca monument istoric,
grupa valorică „A”, cod LMI nr. BN-IV-m-A-01745, este alocat funcționării
Muzeului „Casa săsească” Livezile, structură componentă a Complexului Muzeal
Bistrița-Năsăud din anul 1998.
Constituirea dreptului de administrare este în acord cu misiunea specifică
a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, din perspectiva obiectivelor privind
conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a
mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane,
precum şi ale mediului înconjurător din aria geografică a judeţului, în scopul
cunoaşterii, educării şi recreerii.
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Potrivit prevederilor art.108 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a

Codului administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat,
judeţean, după caz, să fie date în administrarea instituţiilor publice din
subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate.

În consecință, se impune constituirea prin hotărâre a Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud a unui drept real de administrare în favoarea Complexului
Muzeal Bistrița-Năsăud, asupra imobilului monument istoric „Casa săsească”
Livezile - teren și construcție, situat în Comuna Livezile, Sat. Livezile, nr.158,
județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.28874 Livezile, ce se
compune din:
- Teren intravilan, cu suprafața de 2923 mp, parțial împrejmuit cu
perete construcții, poartă zidită, gard zidit, gard plasă metalică;
categoria de folosință: curți construcții (980 mp), arabil (1055 mp),
fâneață (888 mp); Nr.cadastral: 28874;
- Construcție „Casa săsească” Livezile, cuprinsă în lista monumentelor
istorice, Nr.niveluri:2, în regim de înălțime S+P cu pod, Suprafața
construită la sol: 600 mp; Suprafața construită desfășurată: 701 mp,
compusă din: la subsol: 2 beciuri; - la parter: 7 camere, târnaț,
magazie, șură, 2 șoproane, 2 grajduri. An construire: 1838,
Nr.cadastral: 28874-C1.
În temeiul prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, darea în administrare a imobilului mai sus identificat se face cu
Avizul favorabil nr.240/PP/2021 eliberat de Ministerul Culturii, înregistrat la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. I/27288/26.11.2021.
În conformitate cu prevederile art.299 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, hotărârea consiliului judeţean prin care se constituie

dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în
administrare şi valoarea de inventar a acestuia;
b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare;
c) termenul de predare-primire a bunului.

Drepturile și obligațiile Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud în calitate de
titular al dreptului de administrare, sunt prevăzute la art.290 și art.300 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. art.36 din
Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cele stabilite potrivit Obligaţiei
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privind folosinţa monumentului istoric „Casa săsească” Livezile, cod LMI nr.BNIV-m-A-01745.
Predarea - preluarea imobilului teren și construcție, se va face pe bază
de protocol de predare - preluare, care se va încheia în termen de 10 zile
lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean BistrițaNăsăud.
Hotărârea consiliului județean reprezintă titlu necesar Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud - Biroul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bistrița pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de
administrare astfel constituit.
Totodată, în baza hotărârii și a documentelor justificative de punere în
aplicare a acesteia, se va proceda la actualizarea corespunzătoare a evidenței
financiar-contabile a bunurilor aflate în domeniul public al județului BistrițaNăsăud, în condițiile legii, potrivit prevederilor pct.1 lit.c) din Anexa nr.1 la
Hotărârea de Guvern nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare.
Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale
pentru ca Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de
administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra
imobilului monument istoric „Casa săsească” Livezile, înscris în
Cartea funciară nr.28874 Livezile, proprietate publică a județului
Bistrița-Năsăud, să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Director executiv,
Direcția economică,
Teofil Iulian Cioarba

Director executiv,
Direcția administrație locală,
Elena Butta

Întocmit: Grăjdianu Marina, consilier superior/1 ex. ________
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