
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  47/2018 

privind însușirea documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 
nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la suprafața 

de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201 mp, suprafețe 
rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice 

  
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc cu privire la însușirea documentației cadastrale privind rectificarea suprafeței imobilului 
înscris în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la 
suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201 mp, suprafețe 
rezultate ca urmare a măsurătorilor topografice, 
 Văzând adresa Tribunalului Covasna nr. 799/19.03.2018, înregistrată la Primăria municipiului 
Târgu Secuiesc sub nr. 6483/20.03.2018, 
 Ținând seama de Documentația cadastrală privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în 
CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, de la suprafața de 687 mp la suprafața de 661 mp și de la suprafața de 227 
mp, la suprafața de 201 mp, efectuată de Persoana fizică autorizată de ANCPI să execute lucrările de 
cadastru, geodezie și cartografie Nagy István, Certificat de autorizare Seria RO-CV-F. Nr. 0015/2010, 
 Reținând prevederile art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, ale art. 110 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară și ale art. 907-908 din Codul civil,  
 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.c, alin.(5) lit.c,   art. 45 alin. (2) lit.e și art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se însușește Documentația cadastrală privind rectificarea suprafeței imobilului înscris 
în CF nr. 27377 Târgu Secuiesc, la categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la suprafața 
de 661 mp, iar la ”construcții” de la suprafața de 227 mp, la suprafața de 201, suprafețe rezultate ca 
urmare a măsurătorilor topografice, cuprinsă în anexă,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr.27377 Târgu Secuiesc la 
categoria de folosință ”teren” de la suprafața de 687 mp la suprafața de 661 mp, iar la ”construcții” de la 
suprafața de 227 mp, la suprafața de 201. 

Art. 3. – Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna, înscrierea 
operațiunii de rectificare a suprafeţei în Cartea Funciară şi a dreptului de proprietate în favoarea 
Municipiului Târgu Secuiesc, asupra terenului aferent, precum și a construcției edificate pe acesta, ca 
făcând parte din domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc. 

Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 29 martie 2018 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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