
ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 26/2023
privind acceptarea donării unor terenuri de către proprietari, persoane fizice,
pentru lărgirea străzii Florilor și constatarea apartenenței la domeniul public

a suprafeței primite în proprietatea orașului

           Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de  14 februarie  2023,  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  juridice  şi
pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea
drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte  drepturi,  pentru
programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,  finanțe,  administrarea
domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț,  pentru
amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor  publice,  conservarea
monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  avizul  de  legalitate  al  secretarului
general al oraşului,

În conformitate cu prevederile: 
- art. 863 lit. c, art. 881, art. 888, art. 889, art. 1.011, art. 1.014, art. 774

din  Legea  nr.  287  din  19  iulie  2009 privind  Codul  civil,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

- art. 291 alin. 3 lit. a), alin. (6), art. 286 alin. (4) din  Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

În  temeiul  art.  106  alin.  (6),  art.129  alin.(2),  lit.  c),  art.  139,  alin.(2),
art.196, alin.(1), lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 –  Se acceptă oferta de donație a proprietarilor celor două loturi de
teren:  Costea Petruța,  Costea  Ovidiu,  Olariu Ovidiu,  Szasz-Veres Adrian-Attila,
Szasz-Veres Kinga Eniko, Birou de Proiectare Abstrukt SRL, Sinka Kinga-Katalin



- prin care donează Orașului Covasna terenurile cuprinse în CF nr. 23338, nr. cad.
23338, în suprafața de 312 mp și CF nr. 23339, nr. cad. 23339, în suprafața de
355 mp, categoria de folosință DRUM. 

Art. 2 – Cheltuielile aferente închiererii și autentificării actului de donație la
notarul public se vor suporta din bugetul local al orașului Covasna. 

Art. 3 – Se constată apartanența la domeniul public al Orașului Covasna a
imobilelor cuprinse în  CF nr. 23338, nr. cad. 23338, în suprafața de 312 mp și
CF nr. 23339, nr. cad. 23339, în suprafața de 355 mp, și se vor înscrie la OCPI
Covasna  ca  imobile  proprietate  publică   a  Orașului  Covasna,  cu  categoria  de
folosință DRUM.

Art. 4 – Imobilele cuprine în CF nr. 23338, nr. cad. 23338, în suprafața de
312 mp și CF nr. 23339, nr. cad. 23339, în suprafața de 355 mp  sunt grevate cu
sarcini în favoarea SC Distrigaz Sud Retele SRL, CIF: 23308833 – drept de uz și
drept de servitute de trecere pentru instalare conductă de gaze naturale, întreținere
și exploatare și SC DGF SUEZ Energy România SA, CIF: 13093222 – drept de
servitute, drept de uz și drept de servituate de trecere, se vor prelua aceste sarcini și
se vor înscrie în cartea funciară.

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Primarul
orașului Covasna. 
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