ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 10/2022
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren
situat în orasul Covasna, str. Şcolii nr. 25, CF nr. 32821
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(16),
Analizând:
- referatul de aprobare al Primarului nr. 1606/21.01.2022;
- raportul compartimentului administrarea domeniului public si privat nr.
1607.01.2022;
- avizele comisiilor de specialitate juridice şi pentru adiministraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi
alte drepturi şi 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 Covasna;
Având în vedere prevederile:
-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.
-Documentatia cadastrala anexata, privind propunerea de dezlipire a imobilului
inscris in CF nr.32821, nr. cad. 32821, executata de catre inginer Molnar Botond.
-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 administrative, 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 – Se însuşeşte documentaţia cadastrală privind propunerea de dezlipire a imobilului
teren intravilan din Orasul Covasna, str. Scolii nr. 25, inscris in CF nr.32821, nr. cad. 32821,
executata de catre inginer Molnar Botond, anexa la prezenta.

Art. 2 – Se aproba dezlipirea imobilului teren proprietatea privată a orașului Covasna, situat
în str Scolii nr. 25, inscris in CF nr.32821, nr. cad. 32821 Covasna, în suprafaţă de 981 mp,
in doua parcele noi, conform documentaţiei cadastrale, anexă la prezenta hotărâre din care
face parte integrantă, după cum urmează:
-lotul nr. 1 cu nr. cad nou 32927, S=36 mp
-lotul nr. 2 cu nr. cad nou 32928, S=945 mp
Art. 3 – Se aproba inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a parcelelor de teren,
conform documentatiei cadastrale anexate.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul Orasului Covasna
prin aparatul de specialitate.
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