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HOTĂRÂRE NR. 22 / 24.02.2021
cu privire la aprobarea documentației topo cadastrale de ieșire din indiviziune a imobilului situat în

orașul Sovata, strada Pârâului, nr.2/A; 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul  de  aprobare  nr.2.076/15.02.2021  al  Primarului  Orașului  Sovata,  în
calitate de inițiator;.

Analizând Raportul  de  specialitate  nr.2.079/15.02.2021 al  Serviciului  Juridic,  prin  care  se
propune aprobarea documentației topo cadastrale de ieșire din indiviziune a imobilului situat în orașul
Sovata, strada Pârâului, nr. 2/A; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. I;
Luând în considerare prevederile LEGII cadastrului și  a publicității  imobiliare nr.7 din 13

martie 1996, republicată,  precum și a Ordinului nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 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 aprobă  documentaţia topo-cadastrală de ieșire din indiviziune a imobilului -teren
intravilan edificat  cu construcții-,  în  suprafață totală  de 2629 m.p.,  situat  în  orașul  Sovata,  strada
Pârâului  nr.2/A,  județul  Mureș,  înscris  în  C.F.2130/II-Sovata,  numere  topografice  5174/2/2/2,
5175/2/2 și 5189/2/2, pe baza măsurătorilor topografice executate de S.C. TOPODETECT S.R.L., în
felul următor:

-suprafața  de  1114  m.p.  teren  intravilan  cu  numerele  topografice  5174/2/2/2/1,
5175/2/2/1 și 5189/2/2/1, se readnotează în C.F.2130/II-Sovata, pe numele STATULUI ROMÂN;

-suprafața  de  1515  m.p.  teren  intravilan  edificat  cu  construcții  cu  numerele
topografice  5174/2/2/2/2, 5175/2/2/2 și 5189/2/2/2, se înscrie într-o nouă carte funciară pe numele
coproprietarilor: Kovacs Irina, Kovacs Miklos, Kovacs Bela Csaba, Buzogany Emese, Dosa Edit și
Szilveszter Bela;

Art.2. –  Se  împuternicește  S.C.  TOPODETECT S.R.L., pentru  depunerea  documentaţiei  la
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighişoara.

Art.3. –  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Primarul  Orașului
Sovata, prin aparatul de specialitate.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
-   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarul Oraşului Sovata;
-   Serviciul Juridic;

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

Președinte de ședință,
                                                                                         Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost  adoptată în ședința ordinară  a  Consiliului  Local  al  Orașului  Sovata din data de 24
februarie 2021, cu 17 voturi “pentru”.               

http://www.primariasovata.ro/

