
       ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
   ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr.19/2016
Privind dezmembrarea unui teren pentru construirea i dotarea cu echipamentș

specific salvării montane a unei baze de salvamont,

                            Consiliul local oră enesc Borsecș
Având în vedere  adresa nr.12/2016 al Consiliului Jude ean ț

Harghita, Serviciul public Salvamont Salvaspeo,prin care solicită o suprafa ă de teren ț
pentru construirea i dotarea cu echipament specific salvării montane a unei baze de ș
salvamont, raportul compartimentului pentru urbanism i amenajarea teritoriului prinș
care se arată necesitatea i oportunitatea realizării investi iei pentru siguran a ș ț ț
turi tilor.ș

Luând în considerare prevederile art.25(2), art.27(1) din Legea 
nr.7/1996 a cadastrului i publicită ii imobiliare, republicată cu modificările i ș ț ș
completările ulterioare, punctul 4.3.4, art.132(1) din Regulamentul de avizare, recep ieț
i înscriere în eviden ele de cadastru i carte funciară, aprobat prin Ordinul ș ț ș

directorului general al Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliară ț ț ș
nr.700/2014 cu modificările i completările ulterioare, art.3(4) din Legea nr.213/1998 ș
privind bunurile proprietate publică modificat i completat, art. 861(1)(3), art.874(2) ș
din Codul Civil  aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată cu modificările 
ulterioare.

Văzând avizul favorabil al comisiei de urbanism i amenajarea ș
teritoriului din cadrul Consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul  dispozi iunilor art.39(2), art.36(2), lit.c), art.44(1), ț
art.45(3), art.115(1), lit.b), art.120, art.124 din Legea nr.215/2001, republicată 2007, 
privind administra ia publică locală, cu modificările şi completările ulterioareț  şi cu  
respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparen a decizională în ț
administra ia publică ,ț republicată 2013 cu modificări i completări.ș                              

H O T Ă R E Ş T E 

Art.1.  Dezmembrarea  terenului  identificat  prin  număr  cadastral
253 Carte Funciară nr.50509 suprafa ă de 17903 mp., în două corpuri funciareț
după cum urmează:

Corpul funciar nr.1: Nr. Cadastral  253/1 suprafa ă 17673 mp.ț
Corpul funciar nr.2: Nr. Cadastral 253/2 suprafa ă 230 mp.ț
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Art.2. Suprafa a de 230 mp., teren urmează să fie predată în ț
folosin ă gratuită Consiliului Jude ean Harghita, Serviciul Public Salvamont ț ț
Salvaspeo  pe durata existen ei construc iei, care urmează să fie executată în urma ț ț
accesării fondurilor nerambursabile în cadrul programului de finan are ț
P.O.R.2014-2020 Axa prioritară 7.

Art.3. Împuternice te  pe  d-ul  Mik  Jozsef,  primar,  validat  prinș
Sentin a Civilă nr.903/2012 pentru predarea terenului i semnarea protocolului deț ș
predare i primire.ș

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredin ează,  primarul  localită ii  în  colaborare  cu   compartimentul  de  resort  dinț ț
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  ,Biroului   de  Carte  Funciară  iș
Serviciul public Salvamont Salvaspeo,

                           Art.5. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec,ț
prezenta hotărâre se înaintează :
                                       Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț
                                       Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                                       Consiliului jude ean Harghita, Serviciul Public Salvamont ț
Salvaspeo,
                                       Biroului  de Carte Funciară Topli a.ț                

                      Borsec, la  23 februarie 2016

                          

                     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
             Benkes Zsolt

CONTRASEMNAT,                       ss. Indescifrabil
              SECRETAR,
            ss. Indescifrabil

  SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORGINALUL
  SECRETAR,

        Moldovan Kemenes Ildiko Anna
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