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HOT;RÂREAăNR.ă60 / 2020 

privind aprobarea inventarului bunurilor  

careăaparYinădomeniuluiăprivatăalăcomuneiăSândominic,ăjudeYulăHarghita 

 

 

ConsiliulăLocală ală comuneiă Sândominic,ă judeМulăHarghita, întrunită laă şedinYaăordinar<ă
din data de 21 septembrie 2020, convocat prin DispoziYia nr. 162 /2020ă emis<ă deă
primarulăcomuneiăSândominic,ăjudeМulăHarghita; 
 
Avândăînăvedere: 
 Procesul-verbal nr. 3.978/2020ă întocmită deă Comisiaă special<ă pentruă întocmireaă

inventaruluiă bunuriloră careă alc<tuiescă domeniulă privat al comuneiă Sândominic,ă
jude郡ulăHarghita,ăconstituităprinăDispozi郡iaăprimaruluiănr.ă1ő6/1/2020; 

 referatul de aprobare aăprimaruluiăcomuneiăSândominicănr.ă326Ő/2020; 
 raportulădeăspecialitateăprezentat<ădeăsecretarul general Sândominic nr. 3.379/2020 

群iăraportulădeăspecialitateăîntocmit<ădeăreferentulăBácsăMagdalena nr. 3265/2020; 
 Documenta郡ia deăprezentareănr.61003Ő/2019ăaăreevalu<riiăactivelorăfixeăcorporaleă

dinădomeniulăpublică群iăprivat,ăaflateăînăpatrimoniulăcomuneiăSândominicăelaborată
de evaluator autorizat Balint Laszloă群iăPFAăMihalydeakăPavelăSoftăConsult; 

 
Luândă înă considerare avizul Comisieiă deă activit<郡iă economico-financiare, Comisiei 
juridic<,ădisciplin<,ăap<rareaăordiniiăpublice,ăresp.ădrept.ă群iălib.ăcet<郡enilor,ăadministra郡iaă
public< 群iă Comisiei ptr. amen.terit.,ă urbanism,ă realiz.ă lucr<riloră publice,ă conservareaă
monument.istoriceă群iădeăarhitect.,ăagricultur<; 
 
V<zândă Hot<râreaă Consiliuluiă Locală nr.33/1998ă privindă cump<rareaă deă laă As.Terit.ă aă
Coop.ăMe群te群ug<re群tiăHarghitaăATCOM-HR-OCăconstruc郡iileăceăseăafl<ăpeăp<群uneaădeălaă
PiatraăUnic<ă(CabanaăPIATRAăUNIC;); 
 
軍inândăcontăde: 

 Registrulă Agricolă datată întreă aniiă 19ő9-1962 pe numele COMUNEI 
SÂNDOMINIC; 

 Listaă cuă bunurileă dină patrimoniulă publică 群iă privată deă interesă locală înregistrată laă
nr.986/08.09.1993, SecМiunea II Patrimoniul privat B. Bunuri imobile; 

 C<r郡ileă Funciareă nr.ă 51508, 50383, 50035, 50114, 50216, 52171, 52168, 52169, 
52170, 52577, 50291, 52577, 51187 alăcomuneiăSândominic,ăjude郡ulăHarghita; 
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 faptul,ăc<ăpentruăimobileleăînăcauz<ănuăauăfostăformulateăcereriăînăbazaălegilorădeă
retrocedareăaăpropriet<Yilorăşiănuăsuntăgrevateădeăsarciniăşiănuăfacăobiectulăvreunuiă
litigiu; 

 Hot<râreaă nr.ă 2Ő/1991ă ală Comisieiă Jude郡eneă ptr.ă reconstituireaă 群iă constituireaă
dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar privind validarea 
propuneriloră înaintateă deă comisiaă pentruă stabilireaă dreptuluiă deă proprietateă
conformăLegiiăfonduluiăfunciarădinăcomunaăSândominică- ANEXA NR.16 privind 
trupurileă deă p<群uniă ceă seă delimiteaz<ă 群iă seă transmită înă proprietateaă comuneiă
SÂNDOMINICă群iăînăadministrareaăprim<rieiălocale 

 
Înăbazaăprevederilor: 
 art. 21 群iăart.ă22 din Ordonantaă81/2003ăprivindăreevaluareaăşiăamortizareaăactiveloră

fixeăaflateăînăpatrimoniulăinstituYiilorăpublice,ăaprobat<ăprinăLegeaănr.493/2003, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

 
Potrivit Titlului IIă ”Proprietateaă privat<”ă aă c<rtiiă ă III-aă ”Despreă bunuri”ă dină Legeaă
nr.287/2009 – Codulăcivil,ărepublicat<,ăactualizat<; 
 
Înăconformitateăcu prevederile: 
 HG nr.392/2020 privind aprobareaă Normeloră tehniceă pentruă întocmireaă

inventaruluiă bunuriloră careă alc<tuiescă domeniulă publică 群iă privată ală comunelor,ă ală
ora群elor,ăalămunicipiiloră群iăalăjude郡elor; 

 Titluluiă IIă ”Exercitareaă dreptuluiă deă proprietateă privat<ă aă statuluiă sauă aă unit<郡iloră
administrativ-teritoriale”ă dină Ordonan郡aă deă Urgen郡<ă aă Guvernuluiă nr.ő7/2019ă
privind Codul administrativ; 

 
Cuă respectareaă prevederiloră Legiiă nr.ő2/2003ă privindă transparen郡aă decizional<ă înă
administra郡iaăpublic<; 
 
Înătemeiulăprevederilorăart.129ăalin.(1),ăalin.(2) lit.ă„c”,ăart.139ăalin.(3)ălit.ă„g”,  art.196 
alin.ă (1)ă lit.ă „a”ă din Ordonan郡aă deă Urgen郡<ă aă Guvernuluiă nr.ő7/2019ă privindă Codulă
administrativ; 
 

HOT;R;ŞTE: 
 

Art. 1. Aprobarea Inventaruluiăbunurilorăcareăapar郡inădomeniuluiăprivatăalăcomuneiă
Sândominic,ă jude郡ulă Harghita, conform ANEXEI careă faceă parteă integrant<ă dină
prezentaăhot<râre. 
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Art.2. Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prevederiloră prezenteiă Hot<râriă seă îns<rcineaz<ă
Comisiaăspecial<ădeăinventariereăaăbunurilorăcareăalc<tuiescădomeniulăprivatăalăcomuneiă
Sândominic,ăjude郡ulăHarghitaăconstituităprinăDispozi郡iaăprimaruluiănr.ă1ő6ă/1ă/ă2020.ă 
 
Art.3. Prezentaăhot<râreăseăaduceălaăcuno群tin郡<ăpublic<ăprinăafi群areălaăsediulăPrim<rieiă群iă
pe site-ul comunei SândominicăînăMonitorulăOficialăLocală群iăseăvaăcomunicaăprimarului 
comunei Sândominic,ă Compartimentului financiar-contabil,ă resurseă umane,ă impoziteă 群iă
taxe locale, Compartimentului urbanism 群iăamenajareaăteritoriului,ăCompartimentuluiădeă
agricultur<ă 群iădeă cadastru,ăprecumă 群iă InstituYieiăPrefectuluiă JudeYulăHarghitaă în vederea 
exercit<riiăcontroluluiăăcuăprivireălaălegalitate. 
 
 
 

Sândominic, la 21 septembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;   CONTRASEMNEAZ;ăpentruălegalitate,ăăăăăăăăăă 
               Bara Zsolt                         SecretarăgeneralăalăcomuneiăSândominic, 
         Both Kinga-Zsuzsánna 
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          ANEX;ăLAăHOT;RÂREAăCONSILIULUIăLOCALăNR.60/2020 
Jude郡ulăHARGHITA 
Comisiaăspecial<ăpentruăîntocmireaăinventarului           PRIMAR, 
bunurilorăcareăalc<tuiescădomeniulăpublic/privat             KARDA RÓBERT 
alăunit<郡iiăadministrativ-teritorialeăCOMUNAăSÂNDOMINIC       ___________________________ 
 
 

INVENTARULăBUNURILORăCAREăAPARXINăDOMENIULUIă 
PRIVAT AL COMUNEIăSÂNDOMINIC 

 
 
 

SEC軍IUNEAăIăBunuriăimobile 

Nr. crt. Codul de 
clasificar

e 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare Anul 
dobândiriiă
群i/sauăd<riiă
înăfolosinY< 

Valoarea de 
inventar 
(mii lei) 

 

Situa郡iaăjuridic<ă
actual< 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  1.2.1 
Grajd bovine 

”BÁCSKERT” 

Situatăîn intravilanul comunei Sândominic,ăla 
locul numit Bácskert 

 
Construit<ădinăc<r<mid<,ăacoperit<ăcuă郡igle,ă

regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă112ă
mp. 

 
Nr. tarla 84,  Nr. top. 2920,2921/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 2918 intravilan 
S: - nr. parc. 2921/1 intravilan 
E:- nr. parc. 2921/1 intravilan 

2001 
 

12.987 
C.F. nr. 51508 
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V: - nr. parc. 2921/1 intravilan 

2.  8.T 
Teren aferent 

grajdului de bovine 
”BÁCSKERT” 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ălaă
loculănumităBácskert,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă.= 

1.167 mp. 
 

Cat.ădeăfolosin郡<ăfâneaМ</curteăcuăconstrucМii 
 

Nr. tarla 84,  Nr. top. 2920,2921/1 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 2918 intravilan 

S: - stradaăVizárok 
E: - nr. parc. 2931 intravilan 

V: - nr. parc. 2921/2 intravilan 

2001 
 

12.760 
C.F. nr. 51508 

3.  1.2.1 
Grajd bovine 
”SELYMÉK” 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ăla 
locul numit Selymék 

 
Construit< dinăbol郡arăc<r<mizi,ăfunda郡ieădină

beton,ăacoperit<ăcuăpl<ciăondulateădină
azbociment,ăregimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoă

suprafa郡<ădeă923ămp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 3852/8/a intravilan 
S: - nr. parc. 3852/9/a intravilan 

E:- nr. parc. 3852/8, 3852/9 intravilan 
V: -nr. parc. 3852/10 intravilan 

 

1970 
 

26.923 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăII 
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile; 
 

Legea nr.18/1991 
privind Fondul 

funciar-republicat; 
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4.  
 

8.T 
 

Teren aferent 
grajdului 

”SELYMÉK” 

SituateăăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ăla 
locul numit Selymék 

 
Categoria deăfolosin郡<ăcurteăcuăconstrucМii înă

suprafa郡<ătotal<ădeă1.267 mp,ăidentificat<ăprin: 
nr. tarla 228, nr. top. 3852/8/ 群iă3852/9 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  Strada Selymék 
S: - pârulăSzadakút 

E: - nr. parc. 3852/8, 3852/9 intravilan 
V: - nr. parc. 3852/10 intravilan 

 
 

1970 
 

5.670 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăIIă
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile; 
 

Legea nr.18/1991 
privind Fondul 

funciar-republicat 

5.  1.5.3 Casaăcomunal< 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
504/B 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbetonă

acoperit<ăcuă郡igle,ăinstalaYiiăelectrice,ăap<ă- canal 
şiăsanitare,ăînc<lzireăcentral<ăcuăgazeănaturale,  
regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 201 

mp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 1547 intravilan 
S: - nr. parc. 1548 intravilan 
E:- nr. parc 254/2 intravilan 
V: -nr. parc 1581 intravilan 

2009 
 

329.055 
C.F. nr. 50383 

6.  8.T 
Teren aferent Casei 

comunale 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ă 
avândăoăsuprafa郡<ăde 326 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăcurte cu construcМii nr. 

tarla 49, nr. top. 1548/1 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 1547 intravilan 

2009 
 

3.330 
C.F. nr. 50383 
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S: - nr. parc. 1548 intravilan 
E:- nr. parc. 254/2 intravilan 
V: - nr. parc. 1581 intravilan 

 

7.  1.6.4 
Gr<dini郡<ădeăcopiiă

cu program 
prelungit „VÁR” 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
1243. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbeton,ă

acoperit<ăcuă郡igle,ăinstalaYiiăelectrice,ăap<ă- canal 
şiăsanitare,ăînc<lzireăcentral<ăcuăgazeănaturale,  
regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 202 

mp 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 1547 intravilan 
S: - nr. parc. 1548 intravilan 
E:- nr. parc. 254/2 intravilan 
V: -nr. parc. 1581 intravilan 

 

1980 
 

320.268 
C.F. nr. 50035 

8.  1.5.3 

Magazieăînăcurteaă
Gr<dini郡eiădeăcopii 

cu program 
prelungită„VÁR” 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
1243 

 
Construit<ădinălemn,ăacoperit<ăcuă郡igle,ăregim de 

în<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 21 mp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 3197/1 intravilan 
S: - nr. parc. 3197/1 intravilan 
E:- nr. parc. 3197/1 intravilan 
V: - nr. parc. 3197/1 intravilan 

 

2017 
 

3.050 
C.F.nr.50035 

9.  8.T 

Teren aferent 
Gr<dini郡eiădeăcopiiă

cu program 
prelungit „VÁR” 

 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic, nr. 
1243,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă1.072ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăcurteăcuăconstrucМii,nr. 

tarla 93 , nr. top. 3197/1 

2017 
 

17.000 
C.F. nr. 50035 
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Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 3197/3 intravilan 
S: - drum comunal 159 

E: - drum de acces 
V: - nr. parc. 3195 intravilan 

10.  1.6.4 
Pavilion 

administrativ 
”B;LAN” 

Situatăînăintravilanulăora群uluiăB<lan str. Minei 
nr. 1 

 
Construitădinăc<r<mid<,ăacoperit<ăcuă郡igle,ă
funda郡ieădinăbeton,ăinstalaYiiăelectrice,ăap<ă- 

canalăşiăsanitare, regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoă
suprafa郡<ăde 431 mp. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc 328 intravilanăB<lan 
S: -  drum de acces 

E:-  râulăOlt 
V: - nr. parc. 328ăintravilanăB<lan 

 

2013 
 

323.401 
C.F. nr. 50114 

11.  8.T 
Teren aferent 

pavilion B;LAN 

Situatăînăintravilanulăora群uluiăB<lanăstradaă
Minei nr.1,  avândăoăsuprafa郡<ădeă794 mp. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăCurteăcuăconstrucМii 

nr. tarla 100,  nr. top. 328/1 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 328ăintravilanăB<lan 

S: -   drum de acces 
E: -  râulăOlt 

V: - nr. parc. 328ăintravilanăăB<lan 
 

2013 
 

8.910 
C.F. nr. 50114 

12.  1.2.1 
Cabana ”PIATRA 

UNIC;” 

Situat< înăextravilanulăcomuneiăSândominic 
 

Construit< dinălemn,ăfunda郡ieădinăpiatr<,ă
acoperit<ăcuăsindril<,ăregimădeăîn<l郡imeăP cu 

1998 
 

55.372 
 

Hot<râreaănr.33/1998ă
privindăcump<rareaă

deălaăAsocia郡iaă
Teritorialîăă
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mansard<,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 90 mp. 
 

Nr. tarla 20, nr. top. 199. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc.  198 extravilan 
S: - nr. parc.  204 extravilan 
E: - nr. parc. 203  extravilan 

V: -  nr. parc.  201  extravilan 
 

Me群te群ug<re群tiă
Harghita ATCOM-

HR-OCăconstruc郡iileă
ceăseăafl<ăpeăp<群uneaă

de la Piatra Unica 
(Cabana PIATRA 

UNIC;) 

13.  1.6.4. 
Cl<direaăPo群tei 

 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
389; 

 
Construitădinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbetonă

acoperit<ăcuă郡igle,ăinstalaYiiăelectrice,ăap<ă- canal 
şiăsanitare,ăînc<lzireăcuăgazeănaturale, regim de 

în<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 228 mp. 
 

Nr. tarla 53, nr. top. 1630 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -  sediul Postului de Poli郡iei 

S: -   strada RendelQk 
E: - nr. parc. 1629/1 intravilan 
V: -nr. parc. 1631 intravilan 

 
 

2019 
 

81.974 
C.F.nr.50216 

14.  8.T 
Teren aferentăcl<diriă

Po群tei 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ănr.ă
389,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă228ămp; 

 
Categoriaădeăfolosin郡<:ăterenăcuăconstrucМii 

228 mp 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -  sediulăPostuluiădeăPoli郡iei 

S: -   stradaăRendelQk 

2019 
 

7.620 
CF:50216 
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E: - nr. parc. 1629/1 intravilan 
V: -nr. parc. 1631 intravilan 

 

15.  1.5.3 
Imobilul din 

“Alszeg”, fosta 
“LISZTESăBOLT” 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
1718 

 
Construitădinălemn,ăfunda郡ieădinăbetonăacoperit<ă

cuă郡igle,ăinstalaYiiăelectrice,ăap<ă- canalăşiă
sanitare, regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ă

de 146 mp. 
 

Nr. tarla 81,  nr. top. 2768, 2769 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -  drum comunal DC 168 
S: - nr. parc. 2768 intravilan 

E: -  strada Opra 
V: - nr. parc. 2767 intravilan 

 

1990 
 

56.547 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăIIă
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile; 
 
 

16.  8.T 

Teren aferent 
imobilului“Alszeg”, 

fosta “LISZTES 
BOLT” 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
1718,ăavând oăsuprafa郡<ădeăŐ60ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<: curteăcuăconstrucМii 

 
Nr. tarla 81,  nr. top. 2768, 2769 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drum comunal DC 168 
S: - nr.parc. 2770 intravilan 

E: -  strada Opra 
V: - nr.parc. 2767 intravilan 

 

1990 
 

7.430 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăIIă
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile 

17.  1.5.3 

Construc郡iiăanexeăI 
lâng<ăBlocul de 

locuin郡< 
”FALUVÉG” 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic, nr. 
98 
 

Construit din lemn, acoperit<ăcuă郡igl<,ăavândăoă

2008 
 

15.370 
C.F. nr. 52171 



8 
 

suprafa郡<ădeă127ămp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 2683 intravilan 
S: - nr. parc. 2683 intravilan 

E:-  blocălocuin郡< 
V: -nr. parc. 2682 intravilan 

 

18.  1.5.3 

Construc郡iiăanexe II 
lâng<ăBloculădeă

locuin郡<ă
”FALUVÉG” 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
98 

Construit din lemn,  acoperit<ăcuă郡igl<, avândăoă
suprafa郡<ădeă16 mp. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - Drum de acces 
S: -  parc 2683 intravilan 

E:-  blocălocuin郡< 
V: - parc 2682 intravilan 

 

2008 
 

1.936 
C.F. nr. 52171 

19.  8.T 
Teren aferent  

Blocului deălocuin郡<ă
”FALUVÉG 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.219 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<: curteăcuăconstrucМii. 

Nr. tarla 78, nr. top. 2683 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -  Drum acces 

S: -   Strada Marsalyok 
E: -  D.J.125 

V: - nr. parc 2682 intravilan 
 

2008 
 

20.000 
C.F. nr. 52171 

20.  1.2.2 
Construc郡ieăanex< I 

- Depozit 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
100. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbetonă

acoperit<ăcuă郡igl<, avândăoăsuprafa郡<ăde 240 mp. 

2008 
 

43.584 
C.F. nr. 52168 
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Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 2684 intravilan 
S: - nr. parc. 2682 intravilan 
E:  -nr. parc. 2683 intravilan 

V: - râulăOlt 
 

21.  1.1.17 
Construc郡ieăanex< II 

- Atelier 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
100. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbetonă

acoperit<ăcuă郡igl<, avândăoăsuprafa郡<ăde 90 mp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -nr. parc. 2683 intravilan 
S: - nr. parc. 2680 intravilan 
E:  -nr. parc. 2682 intravilan 

V: - râulăOlt 
 

2008 
 

23.959 
C.F. nr. 52168 

22.  1.1.17 
Construc郡ieăanex< 

III- Atelier 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
100. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbetonă

acoperit<ăcuă郡igl<,  avândăoăsuprafa郡<ăde 102 mp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 2683 intravilan 
S: -  parc 2680 intravilan 
E:  -parc 2682 intravilan 

V: - râulăOlt 
 

2008 
 

27.160 
C.F. nr. 52168 

23.  8.T. 
Teren aferent 

Bazinuluiădeăînot 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ă
nr.100,ăavândăoăsuprafa郡<ădeăőő30ămp. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăcurteăcuăconstruc郡ii 

 

2008 
 

94.020 
C.F.nr.52168 



10 
 

Nr. tarla 78,  Nr. top. 2683, 2682 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 2684 intravilan 

S: -   strada Marsalyok 
E: -  D.J.ă12őă,ăblocălocuin郡e 

V: -  râulăOlt 

24.  1.1.3.2 
Construc郡ieăanex<- 

Cas< pomp< 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
100. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăpiatr<ă

acoperit<ăcuă郡igl<  avândăoăsuprafa郡<ăde 15 mp. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 2683 intravilan 

S: -  Drum de acces 
E:  -nr. parc. 2683 intravilan 
V: -nr. parc. 2683 intravilan 

2008 5.140 C.F. nr. 52169 

25.  8.T. 
Teren aferent 

Gr<dini郡eiădeăcopiiă
”FALUVÉG” 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ă
nr.100,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă1.Ő67 mp.. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăcurteăcuăconstrucМii 

 
Nr. tarla 78,  Nr. top. 2683, 2682 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 2684 intravilan 
S: -   strada Marsalyok 

E: -  D.J.ă12őă,ăBlocălocuin郡e 
V: -  râulăOlt 

 

2008 12.964 CF nr. 52169 

26.  3.4 

Drum acces la 
bloculădeălocuin郡<,ă
gr<dini郡aădeăcopiiă群iă

bazinădeăînot 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ă
nr.100,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă39Őămp. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăcurteăcuăconstrucМii 

 

2008 3.482 CF nr. 52170 
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Nr. tarla 78,  Nr. top. 2683, 2682 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - terenăGr<dini郡<ădeăcopii 

S: - blocălocuin郡e 
E: -  D.J. 125 

V: -  terenăaferentăbazinăînot 

27.  1.1.1 Atelierătâmpl<rie 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ă
nr.90 

 
Construit<ădinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbeton 

acoperit<ăcuă郡igl<, regimădeăîn<l郡imeăP, avândăoă
suprafa郡<ăde 550 mp. 

 
 

2019 121.065 C.F.nr.52577 

28.  1.1.1 Atelier mecanic 

Situat înăintravilanulăcomuneiăSândominic,ă
nr.90 

 
Construit<ădinăc<r<mid<,ăfunda郡ieădinăbetonă

acoperit<ăcuă郡igl<, regimădeăîn<l郡imeăP, avândăoă
suprafa郡<ădeă81 mp 

 

2019 17.830 C.F.nr.52577 

29.  1.1.1 
Silozărumegu群ă群iă

garaje 

Situate înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90 
 

Construit< dinălemn,ăacoperităcuă郡igl<, regim de 
în<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă157 mp. 

 

2019 
 

7.850 
C.F.nr.52577 

30.  1.1.1 
Constructieăanex<ă

magazie 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit< din lemn, acoperit< cuă郡igl< regim de 

în<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 37 mp. 
 

2019 1.850 C.F.nr.52577 
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31.  1.1.1 
Constructieăanex<ă

magazie 

Situat< înăintravilanulăcomuneiăSândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit<ădinălemn,ăacoperit<ăcuă郡igl<, regim de 

în<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă37ămp. 
 

2019 1.400 C.F.nr.52577 

32.  1.1.1 Birouărecep郡ioner 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit<ădinălemn,ăacoperit<ăcuă郡igl<, regim de 

în<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ăde 5 mp. 
 
 
 
 

2019 
 

250 
C.F.nr.52577 

33.  1.1.1 Atelier deătâmpl<rie 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăacoperit< cuă郡igl<, , 

regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă641 
mp. 

2019 155.681 C.F.nr.52577 

34.  1.1.1 
Înc<lzitorăpentruă

muncitori 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăacoperit< cuă郡igl<, , 
regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă36 

mp. 

2019 1.800 C.F.nr.52577 

35.  1.1.1 Birou maistru 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit< dinăc<r<mid<,ăacoperit< cuă郡igl<, , 
regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă29 

mp. 

2019 1.450 C.F.nr.52577 

36.  1.1.1 Remiza PSI 
Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă

90. 
 

2019 3.650 C.F.nr.52577 
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Construit< dinăc<r<mid<,ăacoperit< cuă郡igl<, , 
regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă73 

mp. 

37.  1.1.1 訓opron 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit< din lemn, acoperit< cuă郡igl<, , regim 

deăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă19 mp. 

2019 950 C.F.nr.52577 

38.  1.1.1 Depozit 

Situat<ăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ănr.ă
90. 

 
Construit<ădinăc<r<mid<,ăacoperit<ăcuă郡igl<,ă,ă

regimădeăîn<l郡imeăP,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă269 
mp. 

2019 79.591 C.F.nr.52577 

39.  1.3.7 
Drum acces 群iă

platform<ăbetonata 
înăcot<ădeă½ăparte 

Situatăînăintravilanul comunei Sândominic,ănr.ă
90, avândăoăsuprafa郡<ădeă410 mp,ăîn cota parte ½ 

 
2019 

 
42.552 

C.F.nr.50291 

40.  8.T 

Teren aferent 
Cl<diriloră

industriale de 
prelucrare a 

lemnului 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominică 
nr.90,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă10.2őőămp. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăcurteăcuăconstrucМii 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -CF 51379 
S: -CF nr.2420 

E: - CFR 
V: -DJ 125 

 

2019 
 

147.385 
C.F.nr.52577 

41.  
 

1.6.4 
Podăbasculăcuăcas< 

deăcântar 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ă
drum comunal 158 Vár 

 
Construit< dinălemnă群iăc<r<mid<,ăfunda郡ieădină
beton, acoperit<ăcuă郡igl<ă群iăpl<ciăondulateădină

azbociment,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă1Ő2ămp. 
 

Nr. tarla 93,  Nr. top. 3198 

1992 
 

3.478 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăIIă
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile; 
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Vecin<t<郡i: 

N: - parc 3199 intravilan 
S: -  D.C. 159 

E:  -parc 3199 intravilan 
V: - drum acces 

 

42.  1.2.2 
Bazin de 

dezinfectare ovine 

Situat<ăpeăterenăextravilanăalăcomunei 
Sândominic,ălaăloculănumităSZABÓKă

PATAKA. 
 

Construit< din beton,ăavândăoăsuprafa郡<ădeă80ă
mp. 

1993 
 

13.993 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăIIă
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile; 

43.  8.T. 
Teren aferent 
bazinului de 

dezinfectare ovine 

Situat<ăîn extravilanul comuneiăSândominic,ălaă
loculănumităSZABÓKăPATAKA,ăavândăoă

suprafa郡<ădeă2.933ămp. 
 

Nr.tarla:29, Nr.parcela 178/1 
 

N: râulăOlt 
S: Kiss Karoly 
E: Kiss Karoly 

V: drum agricol Szabokpataka 
 

1993 
 

3.480 

Lista cu bunurile din 
patrimoniulăpublică群iă
privat de interes local 

înregistratălaă
nr.986/08.09.1993, 

SecМiuneaăIIă
Patrimoniul privat B. 

Bunuri imobile 

44.  8.T 
Teren intravilan 

BÁCSKERT 

Situat< înăintravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă182ămp. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 83,  Nr. top. 2874 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - stradaăVizárok 
S: -  parc 2873 intravilan 

1993 
 

4.100 

Legea nr.18/1991 
privind Fondul 

funciar-republicat, 
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 



15 
 

E:-  parc 2874/1 intravilan 
V: - parc 2870 intravilan 

45.  8.T 
Terenuri intravilane 

”BÁCSKERT” 

Situate înăintravilanul comunei. Sândominic,ă
avândăcategoriaădeăfolosin郡<ăfâneaМ<,ăînă

suprafa郡<ătotal<ădeăŐ23ămp,ădup<ăcumăurmeaz<: 
 

1.teren cu suprafa郡aă26őămpăidentificat<ăprinănr. 
tarla 83, nr. top. 2874/2 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 2874/1 intravilan 
S: - nr. parc. 2840 intravilan 

E:-  râulăOlt 
V: - nr. parc. 2873/1 intravilan 

 
 

2. teren cu suprafa郡aă1ő8ămpăidentificat<ăprin nr. 
tarla 83,  nr. top. 2873/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 2874 intravilan 
S: -  parc 2841 intravilan 

E:-  parc 2874/2 intravilan 
V: - parc 2873 intravilan 

 

1993 
 

10.340 

Legea nr.18/1991 
privind Fondul 

funciar-republicat,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

46.  8.T 
Teren intravilan 
“BÁCSKERT” 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic, la 
parteaăvestic<ăaăgrajduluiădeăbovine,ăavândăoă

suprafa郡<ădeă186ămp. 
 

Categoriaădeăfolosin郡<:ăf<neaМ<. 
 

Nr. tarla 84, nr. top. 2921/2 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 2918 intravilan 

S: - stradaăVizárok 

1993 
 

4.670 

Legea nr.18/1991 
privind Fondul 

funciar-republicat,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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E: - nr. parc. 2921/1 intravilan 
V: - nr. parc. 2903 intravilan 

47.  8.T 
Teren intravilan 
“BÁCSKERT” 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic, la 
parteaăestic<ăaăgrajduluiădeăbovine, avândăoă

suprafa郡<ăde 458 mp. 
 

Categoriaădeăfolosin郡<:ăf<neaМ<. 
 

Nr. tarla 84,  Nr. top. 2931. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr.  parc 2930/1 intravilan 

S: - stradaăVizárok 
E: - râulăOlt 

V: - nr. parc. 2921/1 intravilan 

1993 
 

9.810 

Legea nr.18/1991 
privind Fondul 

funciar-republicat,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

48.  8.T 
Teren intravilan 

„KPPEST-TELEK” 

SituatăînăintravilanulăcomuneiăSândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.18Őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 19,  Nr. top. 211. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc 248 intravilan 
S: -  pârâulăSzádakút-Lok 
E:- nr. parc 248 intravilan 
V: - pârâulăSzádakút-Lok 

 

1991 
 

1.620 
C.F. nr. 51187 

49.  8.T 

 
 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

SituatăînăextravilanulăcomuneiăSândominic,ă
având suprafa郡<ădeă1.630ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 585 

 
Vecin<t<郡i: 

1991 2.140 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 
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N: - Drum agricol Cserehomlok 
S: - Teren intravilan parc. Nr. 308/1 

E:- Drum agricol Cserehomlok 
V: - Drum agricol Cserehomlok 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18 
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

50.  

 
 
 
 

8.T 

 
Teren extravilan 

situat la locul 
„CSERE” 

SituatăînăextravilanulăcomuneiăSândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă7ő0ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 586 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drum agricol Cserehomlok 
S: - drum agricol Cserehomlok 

E:- nr. parc 587 extravilan 
V: - drum agricol Cserehomlok 

 

1991 

1.620 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
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din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

51.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

SituatăînăextravilanulăcomuneiăSândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.333ămp. 

 
Cat.ădeăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 587. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drum agricol Cserehomlok 
S: -  drum agricol Cserehomlok 
E:-  drum agricol Cserehomlok 

V: - nr. parc 586 extravilan 
 

1991 1.810 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
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delimiteaz<ă群iăseă
transmit înă

proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

52.  
 

8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐ06ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 589. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drum agricol Cserehomlok 
S: - drum agricol Cserehomlok 
E:- drum agricol Cserehomlok 
V: - drum agricol Cserehomlok 

 
1991 

950 
 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominic  

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă
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administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

53.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă3.Ő86ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 730 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 732 extravilan 
S: - nr. parc. 729 extravilan 
E:-  drum agricol Szedloka 

V: - nr. parc. 719/1 extravilan 
 

1991 4.050 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
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1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

54.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă726ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 750. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 754 extravilan 
S: - nr. parc. 749 extravilan 
E:- nr. parc. 756 extravilan 
V: - nr. parc. 744 extravilan 

 

1991 1.570 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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55.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă682ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 756. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 755 extravilan 
S: - nr. parc. 757 extravilan 
E:-  drum agricol Szedloka 
V: - nr. parc. 750 extravilan 

 

1991 1.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

56.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă6.089ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 

1991 
 

6.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 9, nr. top. 788. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -nr. parc. 787 extravilan 
S: - nr. parc. 785 extravilan 
E:- drum agricol Szedloka 

V: -nr. parc. 1216 extravilan 
 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

57.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐŐ9ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 815. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 841 extravilan 
S: - nr. parc. 459 extravilan 

1991 

 
 
 
 
 

1.050 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991 
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E:- nr. parc. 841 extravilan 
V: - nr. parc. 808 extravilan 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

58.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăő.0ő2ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 914. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 925 extravilan 
S: - nr. parc. 919 extravilan 
E:- nr. parc. 389 extravilan 
V: -nr. parc. 913 extravilan 

 
 

1991 

 
 
 
 

5.380 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

59.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.778ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 1056. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc 1057 extravilan 
S: -  drum agricol Nagyvölgyfeje 
E:- drum agricol Nagyvölgyfeje 

V: - D.J. 125 
 

1991 

 
 
 
 

2.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

60.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ăde 1.323 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 1057 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 1059 extravilan 
S: -drumăagricolăSzékelyek 
E:- drumăagricolăSzékelyek 

V: - D.J. 125 
 1991 

 
 
 
 

1.810 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

61.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă632ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 1061. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drumăagricolăSzékelyek 
S: - nr. parc. 1062 extravilan 
E:- nr. parc. 1060 extravilan 
V: -nr. parc. 1056 extravilan 

 
 
 

1991 

 
 
 
 

1.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<riei locale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 

62.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă730ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 979. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 1060 extravilan 
S: - drum agricol Nagyvölgyfeje 

E:- nr. parc. 980 extravilan 
V: -nr. parc. 1062 extravilan 

 

1991 
 

1.570 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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63.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2.ő00ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 985. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - râulăOlt 
S: - drum agricol Székelyek 
E:- nr. parc. 986 extravilan 
V: -nr. parc 1059 extravilan 

 

1991 
 

3.050 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991 
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominic  

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

64.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă407 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 

1991 950 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 9, nr. top. 983. 
 

Vecin<t<郡i: 
N:- drum agricol Székelyek 
S: -nr. parc. 975 extravilan 
E:- nr. parc. 992 extravilan 

V: - drum agricol Székelyek 
 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

65.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă7Ő0ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 987 

 
Vecin<t<郡i: 

N:-nr. parc. 989 extravilan 
S: -nr. parc. 986 extravilan 

1991 1.620 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E:- drum agricol Székelyek 
V:- râulăOlt 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

66.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.276ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 1063 

 
Vecin<t<郡i: 

N:- drum agricol Nagyvölgyfeje 
S: -nr. parc. 956 extravilan 
E:- nr. parc. 962 extravilan 

V: -nr. parc. 1233 extravilan 
 

1991 1.710 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

67.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2.6ő6ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

Nr. tarla 9, nr. top. 421. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -nr. parc. 407 extravilan 
S: - nr. parc. 439 extravilan 
E:- drum agricol Csere tetQ 
V: -nr. parc. 420 extravilan 

 

1991 3.240 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăîn 
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

68.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă389ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 441 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - Drum agricol Csere tetQ 
S: - nr. parc. 453 extravilan 
E:- nr. parc. 453 extravilan 

V: - nr. parc. 440 extravilan. 
 1991 950 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

69.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2.ő2őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 453. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drum agricol Csere tetQ 
S: -  drum agricol Csere tetQ 
E:-  drum agricol Csere tetQ 
V: -nr. parc. 441 extravilan 

 

1991 3.050 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 
 

70.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1Ő3ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 447. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 446 extravilan 
S: - nr. parc. 451 extravilan 
E:- nr. parc. 450 extravilan 
V: - nr. parc. 454 extravilan 

 

1991 
 

380 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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71.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.Ő31ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  nr. top. 529. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 533 extravilan 
S: - nr. parc. 527 extravilan 
E:- nr. parc. 524 extravilan 
V: - drumăagricolăCsereătetQ 

 

1991 1.860 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăse 

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

72.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2.97őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 

1991 3.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 9, nr. top. 396. 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 388 extravilan 
S: - nr. parc. 398 extravilan 
E:-  drumăagricolăCsereătetQ 
V: - nr.parc. 395 extravilan 

 
 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

73.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2ő7ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 538. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 546 extravilan 
S: - nr. parc. 537 extravilan 

1991 670 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 
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E:- nr. parc. 539 extravilan 
V: - drumăagricolăCsereătetQ 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

74.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐ6őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 565. 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drumăagricolăCsereătetQ 
S: - nr. parc. 558 extravilan 
E:- nr. parc. 566 extravilan 
V: - drumăagricolăCsereătetQ 

 

1991 
 

1.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

75.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐő8ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9, nr. top. 53 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drumăagricolăCsereătetQ 
S: - drumăagricolăCsereătetQ 
E:- drumăagricolăCsereătetQ 
V: -nr. parc. 52 extravilan 

 

1991 
 

1.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

76.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

SituatăînăextravilanulăcomuneiăSândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăőŐ7 mp. 

 
Categoriaădeăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 150 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 149 extravilan 
S: -  drum agricol Csere tetQ 
E:-  drumăagricolăCsereătetQ 
V: - nr. parc. 151 extravilan 

 1991 1.240 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡ia nr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

77.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

SituatăînăextravilanulăcomuneiăSândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă293 mp. 

 
Categoriaădeăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 252 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 247 extravilan 
S: - nr. parc. 280 extravilan 
E:- nr. parc. 253 extravilan 
V: -nr. parc. 240 extravilan 

 

1991 
 

760 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 
 
 

78.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăő6.779ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 1233 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drumăagricolăNagyvölgyfeje 
S: - nr. parc. 941/1 extravilan 
E:- nr. parc. 996 extravilan 

V: - D.J. 125 
 

1991 41.250 
C.F. Nr. 50539 

 

79.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2.110ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 941/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 1233 extravilan 
S: - nr. parc. 938 extravilan 

E:- nr. parc. 273 extravilan; 332 intravil. 
V: - D.J. 125 

 

1991 2.670 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

80.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăő.0ő2ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 914 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr.parc. 925 extravilan 
S: - nr. parc. 919 extravilan 
E:- nr. parc. 389 extravilan 
V: -nr. parc 913 extravilan 

 1991 5.380 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

81.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„CSERE-
TISZASOROK” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăo suprafa郡<ădeă1őő.80őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 1215; 1216 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 1229 extravilan 
S: - nr. parc. 776 extravilan 
E:- nr. parc. 786 extravilan 

V: - nr. parc. 1217 extravilan 
 

1991 98.110 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991 
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 
 

82.  8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„CSERE-
SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăő.9Ő0ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 710 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 713 extravilan 
S: - nr. parc. 709 extravilan 
E:- nr. parc. 711 extravilan 
V: -nr. parc. 704 extravilan 

 

1991 6.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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83.  8.T 

 
Teren extravilan 

situat la locul 
„NAGYMIHÁLY 

VESZE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă27.11Őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 9,  Nr. top. 1228 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 1191 extravilan 
S: - nr. parc. 1002 extravilan 
E:- nr. parc. 1195 extravilan 
V: - nr.parc. 1348 extravilan 

 
 

1991 22.340 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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84.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„VAJDAVESZE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă2.871ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 17,  Nr. top. 19/2 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drum agricol Vajdaveszepataka 
S: - nr. parc. 19/1 extravilan 

E:- drum agricol Vajdaveszepataka 
V: - nr. parc. 36 extravilan 

 

1991 
 

3.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr. reconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

85.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„VAJDAVESZE” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.928ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 

1991 2.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 17,  Nr. top. 467 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 451 extravilan 

S: - nr. parc. 481/2 extravilan 
E:- nr. parc. 464 extravilan 
V: - nr. parc. 434 extravilan 

 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

86.  8.T 

 
Teren extravilan 

situat la locul 
„SZÁDAKÚT” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă3.287ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 23,  Nr. top. 101 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - DrumăvicinalăSzádakút 
S: -  parc 100 extravilan 

1991 3.810 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E:-  DrumăvicinalăSzádakút 
V: - parc 105 extravilan 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

87.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZÁDAKÚT” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă8.90Őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 23,  Nr. top. 105 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 106 extravilan 
S: -  p<dureăComposesoral< 
E:-  drumăvicinalăSzádakút 
V: - p<dureăComposesoral< 

 

1991 8.620 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

 
88.  

8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZÁDAKÚT” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă37.198ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 23,  Nr. top. 154 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 155 extravilan 
S: -  p<dureăComposesoral< 
E:- nr. parc 153 extravilan 

V: - P<dureăComposesoral< 
 

1991 28.810 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităîn 
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

89.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZÁDAKÚT” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1ő.700ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 23,  Nr. top. 65 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 70 extravilan 
S: -  drumăvicinalăSzádakút 
E:-  drumăvicinalăSzádakút 

V: - drum agricol Magyarosdomb 
 1991 14.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominic  

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

 
 

90.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„ÉGÉS” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă10ő.172ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 23,  Nr. top. 507/2 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 525 extravilan 
S: - nr. parc. 507/1 extravilan 
E:- nr. parc. 482/3 extravilan 
V: -nr. parc. 508 extravilan 

 

1991 71.350 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
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1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

91.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.726ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 20,  Nr. top. 343/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - nr. parc. 343 extravilan 
S: - nr. parc. 337 extravilan 
E:- nr. parc. 344 extravilan 

V: -nr. parc. 333/2 extravilan 
 

1991 
 

2.240 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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92.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA – 

FÜGEVÉSZ” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă62.101ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

Nr. tarla 20,  Nr. top. 304 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - DrumăagricolăFügevész 
S: -  parc 333/2 extravilan 

E:-  DrumăagricolăFügevész 
V: - parc 313 extravilan 

 

1991 45.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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93.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.2ő9ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 20,  Nr. top. 313 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 321 extravilan 
S: - nr. parc. 304 extravilan 
E:- nr. parc. 304 extravilan 
V: - nr.parc. 312 extravilan 

 

1991 
 

1.710 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

94.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă131ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 

1991 
 

380 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 20,  Nr. top. 158 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - nr. parc. 168 extravilan 

S: -  drum agricol Dormahegyese 
E:- nr. parc. 160 extravilan 
V: - drum agricol Dorma 

 
 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡ia nr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

95.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă3őőămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 20,  Nr. top. 241 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - DrumăagricolăKétdormaköze 
S: - nr. parc. 168 extravilan 

1991 
 

860 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E:- nr. parc. 240 extravilan 
V: - drum agricol Dorma 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

96.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐ67ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 20,  Nr. top. 305 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 314 extravilan 
S: - nr. parc. 295 extravilan 
E:- nr. parc. 306 extravilan 
V: - drum agricol Dorma 

 

1991 
 

1.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
al Comisiei Jude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

97.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„DORMA” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă616ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 20,  Nr. top. 314 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -nr. parc. 323 extravilan 
S: - nr. parc. 305 extravilan 
E:- nr. parc. 315 extravilan 
V: - drum agricol Dorma 

 

1991 
 

1.380 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

98.  8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„NAGYBÜKK” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐ.038ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 22,  Nr. top. 193 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 192 extravilan 
S: -  parc 194 extravilan 
E:-  parc 187 extravilan 
V: - parc 174 extravilan 

1991 
 

4.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

99. 9 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„GARADOS-
KÜSVÖLGY” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1ő.172ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ<. 

 
Nr. tarla 19,  Nr. top. 346 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drumăagricolăFelsQkisvölgy 
S: -  drumăagricolăKözsorok 
E:- nr. parc 416 extravilan 
V: -nr. parc 347 extravilan 

 

1991 13.960 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmit înă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 

100. 8.T 

 
Teren extravilan 

situat la locul 
„GARADOS” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1Ő1.177ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăzon<ăindustrial<. 

 
Nr.tarla 19, Nr.top 210 

 
Vecin<t<郡i: 

N:-parcela 201 
S:-drum agricol Garados 

E:-parcela 270 
V:-parcela 208 

 

1991 1 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr. reconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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101. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„GARADOSă– 
KÜSVÖLGY” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeăŐ.219ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 19,  Nr. top. 449 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - drumăagricolăKözsorok 
S: - nr. parc. 457 extravilan 
E:- nr. parc. 463 extravilan 
V: - drumăagricolăKözsorok 

 

1991 
 

4.720 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datat întreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

102. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„HEGY” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă11.280ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 

1991 10.910 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 11,  Nr. top. 933 
 

Vecin<t<郡i: 
N: -nr. parc. 954 extravilan 

S: - nr. parc. 3163  intravilan 
E:-  drum agricol Hegyalja 
V: -nr. parc. 934 extravilan 

 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

103. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„HEGY” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăo suprafa郡<ădeă1ő90ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 11,  Nr. top. 989 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 1008 extravilan 
S: -  parc 954 extravilan 

1991 2.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E:-  drum agricol Hegyalja 
V: - parc 990 extravilan 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

104. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„HEGY” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă86őămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 11,  Nr. top. 954 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 989 extravilan 
S: -  parc 933 extravilan 

E:-  Drum agricol Hegyalya 
V: - parc 993 extravilan 

 

1991 1.240 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

105. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„HEGY” 

Situatăînăextravilanul comunei Sândominic,ă
avândăoăsuprafa郡<ădeă1.647 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 11,  Nr. top. 946/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 948 extravilan 
S: -  parc 934 extravilan 
E:-  parc 993 extravilan 
V: - parc 96 extravilan 

 
 

1991 
 

2.140 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

106. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„HEGY” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă5190 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 11,  Nr. top. 1078 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 1103 extravilan 
S: -  parc 1076 extravilan 
E:-  parc 919 extravilan 

V: - parc 1174 extravilan 
 1991 5.520 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群i 

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

107. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă390 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 1,0  Nr. top. 24 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 23 extravilan 
S: -  Drum agricol Hajdunaalya 

E:-  D.J. 125 
V: - RâulăOlt 

Supr.= 390 mp. 
 

1991 950 

Hot<rârea nr. 24/1991 
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 

108. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă11.013 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 22 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - RâulăOlt 
S: -  parc 22/2 extravilan 

E:-  D.J. 125 
V: - RâulăOlt 

 

1991 10.670 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

109. 8.T 
Teren extravilant 

situat la locul 
„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2.761 mp. 

 
1991 3.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă



69 
 

Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 
 

Nr. tarla 10,  Nr. top. 19 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - Drum agricol Hajdunaalya 

S: -  parc 35 extravilan 
E:-  D.J. 125 

V: - parc 25 extravilan 
 

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

110. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

SituatăînăextravilanulăcomăSândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă1.279 mp. 

 
Categoriaădeăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 23 

 
Vecin<t<郡i: 

1991 1.710 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 
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N: - parc 22/1 extravilan 
S: -  parc 24 extravilan 

E:-  D.J. 125 
V: - RâulăOlt 

 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINIC 群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

111. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2.760 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
 

Nr. tarla 10,  Nr. top. 19/1 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 3 extravilan 

S: -  parc 20 extravilan 
E:-  RâulăOlt 

V: - parc 9 extravilan 

1991 3.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
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 din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

112. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă9ő2 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 76 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 53 extravilan 
S: -  parc 86 extravilan 

E:-  RâulăOlt 
V: - parc 69 extravilan 

 

1991 1.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
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delimiteaz<ă群iăseă
transmităînă

proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

113. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă936 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 95 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 93 extravilan 
S: -  Drum vicinal Oltreze 1 

E:-  RâulăOlt 
V: - parc 95/1 extravilan 

 
 
 

1991 1.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă
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administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

114. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

SituatăînăextravilanulăcomăSândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă1.441 mp. 

 
Categoriaădeăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 223 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 222 extravilan 
S: -  parc 224 extravilan 

E:-  D.J. 125 
V: - parc 169 extravilan 

 

1991 1.910 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
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1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

115. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeăŐ.ő63 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 224 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 223 extravilan 
S: -  parc 240 extravilan 

E:-  D.J. 125 
V: - parc 221 extravilan 

 

1991 5.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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116. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 

„BÁNOS” 

SituatăînăextravilanulăcomăSândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă735 mp. 

 
Categoriaădeăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 714 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 713 extravilan 
S: -  parc 715 extravilan 

E:-  PârâulăTo 
V: - P<dureăComposesoral< 

 

1991 1.620 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăse 
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

117. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă9Ő6 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 

1991 1.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 10,  Nr. top. 142/1 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 142 extravilan 

S: -  DrumăagricolăSta郡ieădeătransform. 
E:-  Sta郡ieădeătransformare 

V: - DrumăagricolăSta郡ieădeătransform. 
 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

118. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„BÁNOS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2.9őŐ mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 10,  Nr. top. 142/2 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - Drum agricol Sta郡ieădeătransform. 
S: -  RâulăOlt 

1991 3.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilor înaintateă
de comisia pentru 
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E:-  Sta郡ieădeătransformare 
V: - D.J. 125 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

119. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KURTA-BÁNYA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeăő.ő83 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 6,  Nr. top. 277 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 279 extravilan 
S: -  parc 276 extravilan 
E:-  parc 278 extravilan 
V: - parc 275 extravilan 

 

1991 
 

5.950 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităîn 
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

120. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

 
„KURTA-BÁNYA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2ő.28ő mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 6,  Nr. top. 278 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 281/1 extravilan 
S: -  parc 274 extravilan 

E:-  P<dureăComposesoral< 
V: - parc 277 extravilan 

 

1991 
 

20.810 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
al Comisiei Jude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

121. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KURTA-BÁNYA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă12.088 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 6,  Nr. top. 281/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 281 extravilan 
S: -  parc 278 extravilan 

E:-  P<dureăComposesoral< 
V: - parc 279 extravilan 

 
 
 
 

1991 11.140 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datat întreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

122. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KURTA-
LACSÓKÚT” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă67.192 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăp<Кune 

 
Nr. tarla 6,  Nr. top. 217 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 225 extravilan 
S: -  parc 220 extravilan 
E: - Drum agricol Kurta 

V: - parc 217/1 extravilan 
 

1991 48.820 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 
 

123. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„BÁNYAă– 

HOZÓK GÖDRE” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă8.292 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 6,  Nr. top. 147/1 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 147 extravilan 
S: -  parc 183 extravilan 

E: - parc 147/2 extravilan 
V: - parc 147/3 extravilan 

 

1991 8.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uni ce se 
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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124. 8.T 

Teren extravilant 
situat la locul 
„KURTAă– 
BOGDÁN 

FALUSÜRÜJE” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeăő8.2Ő1 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
 

Nr. tarla 6,  Nr. top. 445/4 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 467 extravilan 

S: -  parc 445/3 extravilan 
E: - parc 463 extravilan 

V: - parc 445/5 extravilan 
 

1991 42.340 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

125. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„SÓLYOM” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă1.594 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 

1991 2.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 7,  Nr. top. 379 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 374 extravilan 
S: -  parc 336 extravilan 
E: - parc 409 extravilan 
V: - parc 351 extravilan 

 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

126. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„SÓLYOM” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă30Ő mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 410 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 409 extravilan 
S: -  parc 338 extravilan 

1991 760 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E: - parc 408 extravilan 
V: - parc 379 extravilan 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

127. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„SÓLYOM” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeăőŐ3 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 409 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 384 extravilan 
S: -  parc 410 extravilan 
E: - parc 408 extravilan 
V: - parc 379 extravilan 

 

1991 
1.240 

 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

128. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„SÓLYOM” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă299 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 408 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 389 extravilan 
S: -  parc 339 extravilan 
E: - parc 407 extravilan 
V: - parc 409 extravilan 

 

1991 760 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

129. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„SÓLYOM” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă29ő mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 407 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 403 extravilan 
S: -  parc 340 extravilan 
E: - parc 405 extravilan 
V: - parc 408 extravilan 

 1991 760 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

130. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă1.039 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
 

Nr. tarla 7,  Nr. top. 67 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - Drum vicinal Szedloka-Vizásás 

S: -  parc 66 extravilan 
E: - parc 74 extravilan 

V: - Drum macadam Szedloka 
 

1991 1.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 

131. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă1.133 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 104 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 121 extravilan 
S: -  Drum vicinal Szedloka-Vizásás 

E: - parc 105 extravilan 
V: - Drum vicinal Szedloka-Vizásás 

 

1991 1.570 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintate 
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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132. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2.271 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 105 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 117 extravilan 
S: -  Drum vicinal Szedloka-Vizásás 

E: - parc 106 extravilan 
V: - parc 104 extravilan 

 

1991 2.760 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

133. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă9ő3 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 

1991 
 

1.330 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
al ComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
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Nr. tarla 7,  Nr. top. 106 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 107 extravilan 

S: -  Drum vicinal Szedloka-Vizásás 
E: - DrumăvicinalăBányaszád 

V: -  parc 105 extravilan 
 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominic  

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

134. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă3.12ő mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 74 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - Drum vicinal Szedloka-Vizásás 
S: -  parc 71 extravilan 

1991 3.620 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E: - parc 73 extravilan 
V: - parc 66 extravilan 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

135. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă3.9Ő2 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 212 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 130 extravilan 
S: -  parc 117 extravilan 
E: - parc 147 extravilan 
V: - parc 217 extravilan 

 

1991 4.380 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

136. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă81.Ő28 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 7,  Nr. top. 312 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 313 extravilan 
S: -  parc 311 extravilan 
E: - parc 275 extravilan 

V: - PârâulăSzedloka 
 

1991 55.250 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
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proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

137. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KESKENYBÜKKă
SORKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă18.Ő36 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 107 

 
Vecin<t<郡i: 

N: - parc 104 extravilan 
S: -  parc 254 extravilan 

E: -  DrumăagricolăKeskenybükk 
V: - parc 229 extravilan 

 1991 16.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 
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pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

138. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KESKENYBÜKK
-BÁLINT” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2Ő.ő96 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 34 

 
 

Vecin<t<郡i: 
N: - parc 88 extravilan 

S: -  parc 30/1 extravilan 
E: - parc 33 extravilan 

V: - DrumăagricolăKeskenybükk 
 

1991 20.240 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
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SÂNDOMINIC 

139. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„KÜSBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2.ő61 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 32,  Nr. top. 94 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 96 extravilan 
S: -   DrumăagricolăKüsbükk 

E: -  parc 93 extravilan 
V: -  parc 57 extravilan 

 

1991 3.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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140. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„TAMÁSVESZE” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă8.732 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 29,  Nr. top. 277 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 277/1 extravilan 
S: -   Drum agricol Kósavesze 

E: -  parc 1323 extravilan 
V: -  parc 275 extravilan 

 
 
 
 

1991 8.480 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡ia nr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

 

141. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„GÁLKÚT” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă10.Ő11 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

1991 10.100 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
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Nr. tarla 29,  Nr. top. 82 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  DrumăvicinalăGálkút 
S: -   parc 81 extravilan 

E: -  PârâulăGálkút 
V: -  parc 84 extravilan 

 

de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

 

142. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„GÁLKÚT” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă10.042 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 29,  Nr. top. 73/1 

 
Vecin<t<郡i: 

1991 9.720 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr. reconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 
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N: -  DrumăvicinalăGálkút 
S: -   DrumăvicinalăGálkút 

E: -  PârâulăGálkút 
V: -  parc 76 extravilan 

 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

143. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„VÁRBÜKK-
VÁRSOROK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeăőő.738 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 34/1 

 
Vecin<t<郡i: 
N: -  drum 

S: -   parc.775 
E: -  parc.775 

V: -  drum forestier 
 

1991 1 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
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din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

144. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„VÁRBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeăŐ1.ő78 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 34 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 46 extravilan 
S: -   PârâulăOldalút 
E: -  PârâulăOldalút 

V: -  parc 41 extravilan 
 

1991 32.240 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
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delimiteaz<ă群iăseă
transmităînă

proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

145. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„VÁRBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă93.02Ő mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 60/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 60 extravilan 
S: -   Drum vicinal Lok 5 
E: -  parc 220/1 extravilan 
V: -  Drum vicinal Lok 5 

 
1991 63.110 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă
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administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

146. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„VÁRBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă177.ő03 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 269 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 256 extravilan 
S: -   parc 67 extravilan 
E: -  parc 248 extravilan 
V: -  parc 278 extravilan 

 

1991 111.780 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
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1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

147. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„VÁRBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă2.610 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 268 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 256 extravilan 
S: -   parc 67 extravilan 
E: -  parc 248 extravilan 
V: -  parc 278 extravilan 

 

1991 3.140 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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148. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 
„VÁRBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă26.002 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 56/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  Pu郡ulănr.ăŐ 
S: -   parc 56 extravilan 
E: -  parc 107 extravilan 
V: -  parc 155 extravilan 

 

1991 21.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăse 
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

 
 

149. 8.T 
Teren extravilan 

situat la locul 
„VÁRBÜKK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă119.661 mp. 

 
1991 75.350 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă
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Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 
Nr. tarla 31,  Nr. top. 287 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 182 extravilan 
S: -   parc 56 extravilan 
E: -  parc 107 extravilan 
V: -  parc 155 extravilan 

 

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

150. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„BÜKKALYA-
REVENDIKA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă160.ő09ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 30,  Nr. top. 195/1 

 
Vecin<t<郡i: 

1991 101.070 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 
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N: -  parc 207 extravilan 
S: -   parc 195 extravilan 

E: -  D. J. 125 
V: -  parc 243 extravilan 

 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

151. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„VÉSZ” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă39.Ő07 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 380 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 390/2 extravilan 
S: -   parc 18 extravilan 

E: -  Jaz de decantare nr. 4 
V: -  parc 71 extravilan 

 

1991 30.530 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
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 din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

152. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„VÉSZ” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă17.ő78 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 380/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 380 extravilan 
S: -  DrumăagricolăVészsorokalya 

E: -  Jaz de decantare nr. 4 
V: -  parc 18 extravilan 

 

1991 15.340 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
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delimiteaz<ă群iăseă
transmităînă

proprietatea 
comunei 

SÂNDOMINICă群iăînă
administrarea 

prim<rieiălocale 
pozi郡iaănr.18,  

Registrul Agricol 
datatăîntreăanii 1959-

1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

153. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„VÉSZ-
VÉSZPATAK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă32.023 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 410 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 417 extravilan 
S: -   Jaz de decantare nr. 4 
E: -  Jaz de decantare nr. 4 

V: -  parc 2/1 extravilan 
 

1991 26.390 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă
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administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

154. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„VÉSZ-
KICSILOK” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă60.9ő6 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 124 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 123/3 extravilan 
S: -   parc 264 extravilan 
E: -  parc 107 extravilan 
V: -  parc 122 extravilan 

 

1991 44.290 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
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1962 pe numele 
COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

155. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KERESZTELET 
HÁT” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă38.080 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 344/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 45/5 extravilan 
S: -   parc 344/2 extravilan 
E: -  parc 39/1 extravilan 
V: -  parc 344 extravilan 

 

1991 29.530 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡ia nr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 
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156. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KERESZTELET 
HÁT” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă61.33Ő mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 25,  Nr. top. 344/2 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 344/1 extravilan 
S: -   parc 35 extravilan 
E: -  parc 37 extravilan 

V: -  parc 27/2 extravilan 
 

1991 44.580 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

157. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„KICSIÉGÉS” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă209.Ő87 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 

1991 121.780 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
al ComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 



111 
 

Nr. tarla 25,  Nr. top. 308 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 180 extravilan 
S: -   parc 123 extravilan 

E: -  parc 118/1 extravilan 
V: -  parc 172 extravilan 

 

conform Legii 
fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

158. 8.T 

Teren extravilan 
situat la locul 

„SZEDLOKA-
CSEKEVÁR 
OLDALA” 

Situatăînăextravilanul com Sândominic,ăavândăoă
suprafa郡<ădeă123.681 mp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăfâneaМ< 

 
Nr. tarla 8,  Nr. top. 719/1 

 
Vecin<t<郡i: 

N: -  parc 776 extravilan 
S: -   parc 719/4 extravilan 

1991 77.870 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 
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E: -  parc 740 extravilan 
V: -  parc 766 extravilan 

 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.18,  
Registrul Agricol 

datatăîntreăanii 1959-
1962 pe numele 

COMUNEI 
SÂNDOMINIC 

159. 8.T 

P<群uneaăcomunal< 
”KURMATURA” 

Situatăînăextravilanul comunei SÂNDOMINIC, 
jude郡ulăHARGHITA,ăprecumă群iăînăextravilanulă
comuneiăD;MUC,ăjude郡ulăNEAM軍 avândăoă

suprafa郡<ătotal<ăde 344.000 mp. 
 

Categoria deăfolosin郡<ăp<Кuneăcomunal< 
 

Nr. tarla 20,  Nr. top. 158 
 

Trup I: 138.251ă mpă situată înă extravilanulă
comuneiă SÂNDOțINIC,ă judeМulă HARGHITA, 
cuăurm<toareleăvecin<t<郡i: 
N: -  P<dureăCompos.ăSândominic 
S: -   P<dureăCompos.ăSândominic 
E: -  LimitaăUATăSândominic 

1991 206.650 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 
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V: -  P<dureăCompos.ăSândominic 
 
 

Trup II: 205.749ămpăsituată înăextravilanulăcomă
D;țUC,ă judeМulă NEAțЛ, cuă urm<toareleă
vecin<t<郡i: 
N: -  p<群uneaăcomunal<ăVo群lobeni 
S: -   Ocolul Silvic Bicaz 
E: -  LimitaăUATăSândominic 
V: -  p<群uneaăcomunal<ăSândominic 

 
 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.11 
 
 
 
 

160. 8.T 

P<群uneaăcomunal<ă
”EPERJES” 

Situatăînăextravilanul com GHIME訓-F;GET, 
jude郡ulăBAC;U, precumă群iăînăextravilanulăcom.ă

D;MUC,ăjud.ăNEAM軍,ăavândăoăsuprafa郡<ă
total<ădeă542.923ămp. 

 
Categoria deăfolosin郡<ăp<Кune 

 
Nr. tarla 20,  Nr. top. 158 

 
Trup I: 515.055ămpăsituatăînăextravilanulăcomă
GHIțEЙ-F;GET,ăjudeМulăBAC;U cu 
urm<toareleăvecin<t<郡i: 
N: -  p<群uneăAs.ăComposesoral< Sândominic 
S: -   fond forestier Lunca de Jos 
E: -  p<群uneăASăComposesoral<ăTome群ti 
V: -  p<群uneăASăComposesoral<ăSândominic 
 
Trup II: 27.868 mpăsituatăînăextravilanulăcomă
D;țUC,ăjudeМulăNEAțЛ cu urm<toareleă
vecin<t<郡i: 
N: -  p<群uneăASăComposesoral<ăIneu 

1991 282.430 

Hot<râreaănr.ă2Ő/1991ă
alăComisieiăJude郡eneă
ptr.ăreconstituireaă群iă

constituirea dreptului 
de proprietate 
conform Legii 

fondului funciar 
privind validarea 

propunerilorăînaintateă
de comisia pentru 

stabilirea dreptului de 
proprietate conform 

Legii fondului funciar 
din comuna 
Sândominică 

ANEXA NR.16 
privind trupurile de 

p<群uniăceăseă
delimiteaz<ă群iăseă

transmităînă
proprietatea 
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Pre群edinte, 

KARDA RÓBERT 

…………………………………. 

 
Membri: 

 

Viceprimarul comunei Sândominic,ăAlbertăAlfonz-Pál    …………………………………. 

Secretarul general al comunei Sândominic,ăBothăKinga-Zsuzsanna  .................................................... 

Consilierul contabil, Bara Kinga-Mária      ………………………………….. 

Expert urbanism, Kedves László       ………………………………….. 

Referent agricol, Dobos Atila        ………………………………….. 

Referent resurse umane, Bacs Magdalena      ………………………………….. 

S: - p<群uneăASăComposesoral<ăSândominic 
E: -  pârâulăEPERJES 
V: -  P<群uneăASăComposesoral<ăSândominic 

comunei 
SÂNDOMINICă群iăînă

administrarea 
prim<rieiălocale 

pozi郡iaănr.17 


