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HOTĂRÂRE NR. 40/ 21.04.2021
cu privire la aprobarea documentației cadastrale de alipire a două imobile aparținând domeniului public al

Orașului Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.5.073/12.04.2021, în calitate de
inițiator;

Analizând Raportul de specialitate  al Serviciului Juridic nr.5.076/12.04.2021, prin care se propune
aprobarea  documentației  cadastrale  de  alipire a  două  imobile  imobile  aparținând  domeniului  public  al
Orașului Sovata;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. I;
Ţinând  cont  de  prevederile  art.879  și  art.880  din  Codul  Civil  adoptat  prin  Legea  nr.287/2009,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.25 alin.2 din Legea nr.7/1996, Legea cadastrului și a publicității

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.132 și urm. din Ordinul
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”, 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. –  (1)  Se  aprobă  alipirea  imobilelor   -  terenuri,  situate  în  Orașul  Sovata,  județul  Mureș,
proprietatea Orașului Sovata, identificate după cum urmează:

a.) Imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp., identificat prin C.F. 55956 Sovata, număr
cadastral 55956;

b.) Imobilul teren intravilan, în suprafață de 3.000 mp., identificat prin C.F. 52755 Sovata, număr
cadastral 52755

   (2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin.1, se va forma un corp de proprietate nou, în 
suprafață de 4.600 mp.

Art.2.  –  Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de alipire a imobilelor identificate la art.1.
Art.3. –  Se  mandatează  Primarul  Orașului  Sovata,  d-l  Fülöp  László-Zsolt,  pentru  a  semna  actul

autentic de alipire.
Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Sovata, prin

aparatul de specialitate.
Art.5. – 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 21 aprilie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.                                  
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