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HOTĂRÂREA NR. 54 / 2020 

privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri- 

situate în localitatea Sândominic nr.90, județul Harghita 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 

august 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 154/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 3906/2020, 

raportul de specialitate prezentată de responsabilul de urbanism al Primăriei com. 

Sândominic nr. 3907/2020, precum și avizul Comisiei ptr. amenajarea teritoriului, 

urbanism, realizarea lucrărilor publice; 

 

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2020  privind includerea în domeniul privat al 

comunei Sândominic al unor immobile-teren și construcții- situate în comuna 

Sândominic nr.90 și completarea listei de inventor, precum și Hotărârea Consiliului 

Local nr. 34/2020 privind includerea în domeniul privat al comunei Sândominic al unor 

immobile-terenuri-situate în comuna Sândominic nr. 90 și completarea listei de inventar 

al bunurilor immobile care aparțin domeniului privat al comunei Sândominic, județul 

Harghita; 

 

Ținând cont de Cărțile Funciare ale comunei Sândominic nr. 51380, 51637, 51638, 

51639 și 52299 și PUG al comunei Sândominic; 

 

Luând în considerare Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de 

alipire și Planul de încadrare în zonă întocmit de Dobos Lehel; 

 

În conformitate cu prevederile:  

 Legii nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată 

 art.879 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 

În temeiul art.129 alin (1)și (2) lit. lit. ”c”, art. (6) lit. ”c”, art.139 alin.3 lit. ”g” şi art.196 

alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă alipirea unor imobile –terenuri- situate în loc. Sândominic nr.90, 

identificate prin Cărțile funciare nr. 51380 în suprafață de 3.212 mp, 51637 în suprafață 

de 724 mp, 51638 în suprafață de 1.628 mp, 51639 în suprafață de 1.859 mp și 52299 în 

suprafață de 2.832 mp, rezultând un singur lot în suprafață totală de 10.255 mp, 

conform anexei nr. 1 privind Planul de amplasament și delimitare a imobilului și anexei 

nr. 2 privind Planul de încadrare în zonă, anexe care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de 

urbanism și amenajarea teritoriului. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sândominic, Compartimentului 

de urbanism și amenajarea teritoriului, BCPI Miercurea-Ciuc, precum și Instituției 

Prefectului Județului Harghita, în vederea verificării legalității, și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei www.domokos.ro în 

Monitorul Oficial Local al comunei Sândominic. 

 

 

Sândominic, la 27 august 2020 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

          Kurkó –Kedves Márton            Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
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