
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

                                                             

HOTĂRÂREA NR. 133/2021 

Privind însușirea documentației cadastrale pentru actualizarea 

informațiilor tehnice ale imobilului înscris în CF nr. 29636 Covasna, nr. 

top. 1728, proprietatea orașului Covasna 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 18.10.2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (12), 

 

Analizând:  

- referatul de aprobare al Primarului nr. 15620/14.10.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 15622/14.10.2021; 

- avizele comisiilor pentru programe de dezvoltare economică – socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii 

publice și comerț și pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- avizul de legalitate al secretarului general al  oraşului nr. 

15623/14.10.2021; 

 

Având în vedere prevederile: 

-H.C.L nr. 92/2017  prin care s-a aprobat inventarul terenurilor din 

domeniul privat al orasului Covasna, cu completările ulterioare; 

       -HCL nr. 23/2020 privind acceptarea succesiunii vacante, in cota de 1/1 

pentru imobilul situat in orasul Covasna str. Scolii nr. 25 si desemnarea 

reprezentantului in procedura succesorala 

       -HCL nr. 77/2020 cu privire la completarea Anexei 2-Sectiunea terenuri si 

Anexei 3-Sectiunea cladiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea 

inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al orasului Covasna, cu 

completarile ulterioare; 

- art. 876-880 Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare 

  - art. 87 alin. (5) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ-   

art. 41 alin.(1) si alin. (3) lit. a) din Legea nr. 7/1996-Legea cadastrului si a 

publicitatii imobiliare, republicata 

-art. 23 lit. a si b; art. 78 (1) si (2) lit. a,b,c,d din Ordinul ANCPI 

nr.700/2014 (*actualizat*) 



 În baza art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 lit.”a” 

din ”–ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare 

 

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a - consilieri, 

 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 – Se însușește documentația cadastrală pentru actualizarea 

informațiilor tehnice, întocmită de către inginer topograf Molnar Botond, 

înregistrată la Primăria Orașului Covasna cu nr. 15625/14.10.2021, pentru 

modificarea suprafeței terenului situat  în  intravilanul orașului Covasna, și 

radierea  construcției C1- casă , proprietatea orașului Covasna, înscrise  în CF 

29636 (nr.CF vechi 2935), nr. Top 1728. 

 

Art. 2 – Se aprobă modificarea suprafeței  terenului  situat în orașul 

Covasna, de la 1098 mp la suprafața reală de 981 mp, rezultată în urma 

măsurătorilor, conform documentației cadastrale însușite prin art.1  

 

Art. 3 – Se aprobă radierea din CF 29636 (nr.CF vechi 2935), nr. Top 

1728 a construcției C1-“casa”, aceasta în realitate nu mai există, deoarece s-a 

autodemolat. 

 

Art. 4 – Se aprobă abrogarea  Poziției 83 - “Casa str. Școlii nr. 25 din 

Anexa 3 – Secțiunea clădiri, aprobată prin HCL nr. 92/2017 cu privire la 

aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al orașului 

Covasna, cu completările ulterioare.  

 

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului 

prin aparatul de specialitate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează,                                                  

MOLNÁR JÁNOS                                                SECRETAR GENERAL 

                                                          AL ORASULUI COVASNA, 

          VASILICA ENEA                                                                          

     
 

 

 

 



 

 


