
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

ORAŞUL SOVATA

CONSILIUL LOCAL 
www.primariasovata.ro

HOTĂRÂRE NR. 15 / 26.11.2020
cu privire la  atestarea apartenenţei la domeniul privat al orașului Sovata, a imobilului -teren

extravilan, în suprafață de 324.842 m.p. înscris în C.F.55885-Sovata (nr. C.F. Vechi: 61/A+84)

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul de aprobare nr.17.870/17.11.2020 al Primarului Orașului Sovata,
în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.17.873/17.11.2020 al Serviciului Juridic, privind
propunerea de atestare a apartenenţei la domeniul privat al orașului Sovata, a imobilului -teren
extravilan, în suprafață de 324.842 m.p. înscris în C.F.55885-Sovata (nr. C.F. Vechi: 61/A+84);

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Luând considerare necesitatea identificării topo-cadastrale a imobilului-teren extravilan,

în suprafață de 324.842 m.p. înscris în C.F.55885-Sovata (nr. C.F. Vechi: 61/A+84), în scopul
realizării unei investiții de interes turistic;

Având  în  vedere  prevederile  art.41  alin.5^2 din  LEGEA cadastrului  și  a  publicității
imobiliare nr.7 din 13 martie 1996, republicată;

 În  temeiul  prevederilor  art.129  alin.2  lit.„c”,  alin.6  lit.„c”,  art.139  alin.1,  respectiv
art.196 alin.1 lit.„a” din O.U.G.  nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,  cu modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se atestă apartenenţa la domeniul privat al orașului Sovata, a imobilului -teren
extravilan-,  în  suprafață  de  324.842  m.p. înscris  în  C.F.  55885-Sovata    (nr.  C.F.  Vechi:
61/A+84), având numerele topografice: 3025/1, 3034/1,3045/1, 3066/1 și 3072/1.

  Art.2. –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Primarul
Orașului  Sovata,  prin  Compartimentul  Administrația  Publică,  Juridic,  Evidența  Domeniului
Public și Privat.
           Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului către:

-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Serviciul Juridic;

                     -       Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul  Primăriei.    

                                                                                 Preşedinte de şedinţă,
                                                                                             Arros Dénes

  Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva    

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 26 noiembrie
2020, cu 17 voturi “pentru”.          
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