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HOTĂRÂRE NR. 34 / 25.03.2021
cu privire la trecerea suprafeței de teren înscrisă în C.F.56239-Sovata, din domeniul public în

domeniul privat al Orașului Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul  de aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata  nr.4.014/22.03.2021,  în
calitate de inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Juridic  nr.4.018/22.03.2021  privind
propunerea de trecere a unei suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat al Orașului
Sovata; 

Văzând avizul Comisiei de specialitate;
Ţinând cont de prevederile art.361 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  “Trecerea unui  bun din  domeniul  public  al  unei  unităţi
administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean,
respectiv  a Consiliului General al  Municipiului  Bucureşti ori a consiliului  local al comunei,  al
oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel”;

 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 aprobă trecerea imobilului – “teren intravilan” în suprafață de 583 mp., înscris în
C.F. nr.56239-Sovata,  nr. cad.56239,  situat în Orașul Sovata,  din domeniul public în domeniul
privat al Orașului Sovata, în scopul vânzării terenului susmenționat.

  Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Sovata, prin Serviciul Juridic, Compartimentul Administrația Publică, Juridic, Evidența Domeniului
Public și Privat.
           Art.3. – 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 25 martie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.                                                             
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