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HOTĂRÂRE NR. 78 / 30.07.2020
cu privire la aprobarea documentației topo cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui teren

cu categoria de folosință “drum” situat în Orașul Sovata și atestarea apartenenţei la domeniul
public al orașului Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul de aprobare nr.12.634/21.07.2020 al Primarului Orașului Sovata, în
calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.12.637/21.07.2020 al Serviciului Juridic, prin care se
propune  aprobarea  documentației  topo cadastrale  de înscriere  în cartea funciară a unor terenuri
situate în Orașul Sovata;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Ţinând cont  de  prevederile  art.286 alin.(1)  și  (4)  din O.U.G.  nr.57/2019,  privind Codul

administrativ,  “(1) Domeniul  public  este  alcătuit  din bunurile  prevăzute la  art.136 alin.(3)  din
Constituție, din cele stabilite în anexele nr. 2-4 și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public, și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-
teritoriale prin unul  dintre modurile prevăzute de lege. 

(4) Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din
bunurile prevăzute în  anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului  local,  dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind
bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(1)  din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor
„(1)     Drumurile  de interes local aparțin  proprietății  publice a unității  administrative pe teritoriul
căreia se află și pot fi clasificate ca: (...)”;

Luând  în  considerare  prevederile  art.41  alin.(5)  din  Legea  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;

Având în vedere Anexa nr.8 din H.G. nr.964/2002, privind atestarea domeniului public al
judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş;

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, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă documentaţia topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară al imobilului
– teren  intravilan  – având categoria  de folosință  “drum”,  la  intersecția  dintre  str.  1  Mai și  str.
Praidului, în suprafață de 834 m.p., pe baza măsurătorilor topografice executate de exp.Ruţa Valer,
în favoarea Orașului Sovata și atestarea apartenenţei la domeniul public al orașului Sovata.

Art.2. –  Se împuternicește  d-l  Ruţa  Valer  pentru  depunerea  documentaţiilor  la  Biroul  de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighişoara.
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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,
                                                                                                        Arros Dénes

             Contrasemnează Secretar General,
                                Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 30 iulie 2020, cu
15 voturi “pentru”.
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