ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 11/2022
privind aprobarea actualizării datelor cadastrale (rectificare hotar)
ale imobilului situat în orașul Covasna, jud. Covasna, înscris în C.F. nr.
29335 Covasna, nr. cad. 29335, Parcul Tineretului din Voineşti
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, raportul
compartimentului de specialitate urbanism şi amenajarea teritoriului, avizele
comisiilor de specialitate: juridică şi pentru adiministraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, pentru programe de dezvoltare economică- socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii
publice şi comerţ, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Având în vedere măsurătorile topografice realizate de firma S.C.
EUROCAD TOPOGRAPHY S.R.L.
În conformitate cu prevederile:
- Art. 10 alin. (1), alin. (2), alin. (19), alin. (24) şi art. 14 alin. (10) - (11)
din Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată;
- Art. 23 lit. “b” şi art. 104 alin. (2) din Regulamentul din 9 iulie 2014
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat
de Ordinul 700/2014
În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin.
(3) lit. e), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din
O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” a - consilieri ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se însuşeşte lucrarea cadastrală de actualizare date, având ca
obiect rectificarea limitei imobilului situat în orașul Covasna, jud. Covasna,
înscris în C.F. nr. 29335 Covasna, nr. cad. 29335, în scopul armonizării datelor
tehnice cu realitatea din teren şi cu situaţia juridică şi tehnică a imobilelor

învecinate, întocmită de către expertul ing. Jakab Sándor, anexă la prezenta
hotărâre.
Art. 2 – Se împuternicește persoana juridică SC Eurocad Topography
S.R.L, prin Jakab Sándor, pentru depunerea cererii de înscriere având ca obiect
rectificare hotar cu documentele necesare la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Covasna.
Art. 3 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor ocupa
Primarul oraşului Covasna şi persoana prevăzută la art. 2.
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