ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 107/2021
privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren
situat în orasul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26 AUGUST 2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (12),
Analizând:
- referatul de aprobare al Primarului
- raportul compartimentului administrarea domeniului public si privat
- avizele comisiilor de specialitate juridică, de administrare a domeniului
public și privat
- avizul de legalitate al secretarului general al oraşului
Având în vedere prevederile:
HCL nr. 168/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru
deschiderea unei noi cărți funciare și primă înscriere a imobilului – teren în
suprafață de 14749 mp situat în strada Pakóhegy.
- Documentatia cadastrala anexata,
- Art. 132 alin. (1); Art. 133 alin. (1); Art. 134 alin. (1); Art. 135 alin. (1)
din ORDINUL nr. 700 din 9 iulie 2014 actualizat
În temeiul prevederilor:
- art. 129 alin. (1) si alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g)
și art. 196 alin. (1) lit.”a” si art. 197 alin. (1) si alin. (2) din ”– ORDONANŢĂ
DE URGENŢĂ nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ
Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se insuseste documentatia cadastrala pentru dezlipirea
imobilului-teren in suprafata de 14.749 mp. situat in orasul Covasna, str.
Pakohegy nr. 7-23, cuprins în cartea funciara nr. 30255, nr. cad. 30255, conform
Planului de amplasament si delimitare a imobilului, intocmit de catre SC Eurocad
Topography SRL, Sfantu Gheorghe, Anexă la prezenta.

Art. 2 –Se aproba dezlipirea imobilului teren proprietatea privată a
orașului Covasna, situat în str. Pakohegy nr. 7-23, înscris în CF nr. 30255
Covasna, sub nr. cad 30255, în suprafaţă de 14.749 mp, in saisprezece parcele
noi, conform documentaţiei cadastrale executată de SC Eurocad Topography SRL
Sfantu Gheorghe.
Art. 3 –Se aproba inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a
parcelelor de teren, conform documentatiei cadastrale.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul
Orasului Covasna prin aparatul de specialitate.
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