
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 154/2021 

cu privire la completarea Anexei 2 la HCL nr. 92/2017 privind 

aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat-

sectiunea terenuri 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.11.2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (16), 

 

Analizând:  

-referatul de aprobare al primarului nr. 17.244/18.11.2021; 

-raportul compartimentului  administrarea domeniului public si privat 

nr. 17.246/18.11.2021; 

-avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economică- solcială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ;  

-avizul de legalitate al secretarului general al  oraşului; 

 

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. 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. 

-HCL 107/2021 privind insusirea documentatiei cadastrale pentru 

dezlipirea unui teren situat în orasul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23. 

- art. 87 alin. (5), art. 96 alin. (1) și alin. (3), art. 354 alin (1) și (2) din  

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind npormele de tehnică 

legislativă; 

- art. 553 si 557 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 



În temeiul prevederilor:  

- 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 şi completările ulterioare; 

 

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a - consilieri, 

 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E 

 

         Art. 1 –La Anexa 2 “Inventarul actualizat al bunurilor mobile si 

imobile ce apartin domeniului privat al orasului Covasna”-sectiunea terenuri 

aprobata prin HCL 92/2017, cu completarile ulterioare, dupa pozitia 87 se 

introduc inca 16 pozitii, respectiv 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102,103,  evidentiate in Anexa  la prezenta hotarare. 

 

          Art. 2– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul 

orașului prin aparatul de specialitate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  Contrasemnează, 

  VATÁNY FERENC                                  SECRETAR GENERAL  

AL ORAȘULUI COVASNA 

                                                                                    VASILICA ENEA 

 

 

 


