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JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

        

 

HOTĂRÂREA NR. 107/2022 

cu privire la aprobarea rectificării suprafeţei imobilului înscris in CF 

nr.28778 Covasna 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

21 iulie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi, 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

orașului, servicii publice și comerț, juridice şi pentru administraţia publică locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele 

religioase şi alte drepturi, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 

avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului; 

Având în vedere Documentaţia topografică întocmită de către Molnár 

Botond PFA; 

În conformitate cu prevederile  

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al 

Oraşului Covasna, Judeţul Covasna; 

- art. 112 alin. (1) pct. 5 din  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art.41 alin.(3) lit.”a”din Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile art.23 lit.”b”  şi art. 110 din anexa la Ordinul 700/2014, privind 

regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor: 

-  art.129 alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit „c”, art. 139 alin.(1), alin. (3) lit „e” şi 

art.196 alin.(1) lit.”a”, art. 243 alin (1) lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a 



 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în C.F. 

nr.28778 Covasna de la 1.524 mp, suprafaţă înscrisă în cartea funciară, la 793 mp, 

suprafaţă măsurată conform documentaţiei cadastrale întocmite de ing. Molnar 

Botond, prevăzută în anexa la prezenta.  

          (2) Primarul oraşului Covasna, în calitate de reprezentant legal al 

proprietarului, oraşul Covasna, va semna în faţa notarului public declaraţia cu 

privire la acordul de diminuare a suprafeţei.  

Art. 2 – Ulterior rectificării aprobate conform art.1, se va actualiza 

inventarul domeniului privat al oraşului Covasna.  

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul oraşului. 

Art. 4 – Prin grija Secretarul General al oraşului, prezenta hotărâre se va 

comunica Prefectului Judeţului Covasna, şi Primarului oraşului Covasna. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ,                

GAZDA ISTVÁN                                  SECRETAR GENERAL 

      AL ORAŞULUI COVASNA ,   

                                                                             VASILICA ENEA     

 


