
       ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  ORAŞUL BORSEC
 CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr.56/20  16   
Privind  intabularea în domeniul privat al ora ului ș a unor suprafe e de teren ț

Consiliul local oră enesc Borsec,ș
Având în vedere referatul compartimentului pentru urbanism iș

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care
se arată necesitatea intabulării în domeniul privat al ora ului a unor suprafe e deș ț
teren  în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru amenajarea zonelor
verzi din intravilanul localită ii.ț

Identificarea  imobilelor  conform  căr ilor   funciare,  proprietarț
tabular fiind Statul Român 1/1, administrarea operativă Sfatul Popular al ora uluiș
Borsec.
                            Bunurile imobile nu au fost revendicate pe baza legii fondului 
funciar i nu fac obiectul niciunui litigiu.ș
                          Luând în considerare prevederile art.36(2) din Legea nr. 18/1991 
privind fondul funciar cu modificările i completările ulterioare,  art.4, art.8(1), din ș
Legea   nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare , art.557(2), art.863, din Legea nr.287/2009, 
privind Codul Civil cu modificările i completările ulterioareș , ,   coroborat cu 
prevederile   Legii nr.273/2006, privind finan ele publice locale cu modificările i ț ș
completările ulterioare, Legea contabilită ii nr.82/1991, republicată , ț Legea  
nr.7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliară, cu modificările i ș ș
completările ulterioare precum i documenta iile de intabulare întocmite în acest ș ț
sens, Raportul comisiei speciale de inventariere prin care se arată faptul că, 
terenurile în cauză sunt rămase la dispozi ia comisiei  precum i procedura ț ș
prealabilă a Institu iei Prefectului Jude ul Harghita prin care se arată faptul că ț ț
Hotărârea Consiliului local oră enesc Borsec nr.45/2016, nu este conformă i ș ș
trebuie revocată, în vederea intrării în legalitate.

Văzând  avizul  favorabil  al  comisiei  mixte  pentru  urbanism
,amenajarea teritoriului  i  buget  finan e  din cadrul   Consiliului  local  oră enescș ț ș
Borsec

În  temeiul   dispozi iunilor  art.39(2),  art.36(2),  lit.c),  art.36(5),ț
art.45(3),  art.115(1),  lit.b),  din  Legea  nr.215/2001,  republicată  2007,  privind
administra ia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare , precum şi cuț
respectarea  prevederilor  legii  nr.  52/2003,  privind  transparen a  decizională  înț
administra ia publică ,ț republicată i modificată în 2013.ș

H O T Ă R E Ş T E 

Art.1.  Intabularea în domeniul privat al ora ului a unorș
suprafe e de teren  , conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentaț
hotărâre.                                
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                  Art.2.    Depunerea documenta iei ,ț  se va concretiza după 
ob inerea vizei de legalitate pentru prezenta hotărâre . ț
                                      Art.3. Aprobă plata cheltuielilor  ocazionale de intabulare  , 
din bugetul local pe anul 2015, cap.51.02.01.03(autorită i executive), art.20.01.30 ț
( alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare)ș ț ș ț

        Art.3. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului local oră enesc Borsec nr.45/2016, adoptată în acest sens.ș

        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se încredin ează, primarul  localită ii  în colaborare cu  Biroul de Carte ț ț
Funciară Topli a.ț

       Art.5.   Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul ș ț ș
primăriei.

                          Art.6. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritorialeț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează :
                                       Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificareaț ț
legalită ii actului administrativ.ț                                      
                                       Biroului  de Carte Funciară Topli a.ț
                                       Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

Borsec, la 06  iulie 2016 

       

                     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
        Farkas Aladár 
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         ROMÂNIA           Anexa nr.1 la HCL nr. 56/2016
 JUDE UL HARGHITAȚ
   ORA UL  BORSECȘ
   CONSILIUL LOCAL

T A B E L 
 cu suprafe ele de teren care urmează să fie intabulate în domeniul privat alț

ora ului Borsec, jude ul Harghita ș ț

Nr.
Crt.

Denumire Suprafa aț
măsurată

Nr.top. CF.

1. Teren în jurul
Izvorului  10 

4219 mp 237/2 1119 Lazarea p-II-a
Borsec

2. Teren din spatele
Bisericii Ortodoxe

4999 mp 339,340 51746 Borsec

3. Teren de lângă
Kerek

2732 mp 436, 438/3/1 1247 Lazarea p-II-a
Borsec

4.  Izvor pia ă 1ț
Izvor pia ă 2ț

56 mp
166 mp

441/2/1/2/2
441/2/2/3/2

50946 Borsec
50946 Borsec

5. Teren lângă fosta
Vila 55

2723 mp 260/1,261,262,
263

50964 Borsec
1247 Lazarea p-II-a

Borsec

6. Teren aferent
fostei Baie
”Lobogo”

512 mp 51870 280 Borsec

7. Amenajare teren
pentru

evenimente în aer
liber

2577
3829

652
644

U
A

T
 O

R
A

U
L B

O
R

S
E

C
Ș



        ROMÂNIA           Anexa nr.1 la HCL nr. 56/2016
 JUDE UL HARGHITAȚ
   ORA UL  BORSECȘ
   CONSILIUL LOCAL

T A B E L 
 cu suprafe ele de teren care urmează să fie intabulate în domeniul privat alț

ora ului Borsec, jude ul Harghita ș ț

Nr.
Crt.

Denumire Suprafa aț
măsurată

Nr.top. CF.

1. Teren în jurul
Izvorului  10 

4219 mp 237/2 1119 Lazarea p-II-a
Borsec

2. Teren din spatele
Bisericii Ortodoxe

4999 mp 339,340 51746 Borsec

3. Teren de lângă
Kerek

1658 mp 436 1247 Lazarea p-II-a
Borsec

4. Teren de lângă
Kerek 

720 mp 438/3/1 51455 Borsec

5.  Izvor pia ă 1ț
Izvor pia ă 2ț

56 mp
166 mp

441/2/1/2/2
441/2/2/3/2

50946 Borsec
50946 Borsec

6. Teren lângă fosta
Vila 55

1989 mp 260/1,261,262,
263

50964 Borsec
1247 Lazarea p-II-a

Borsec

7. Teren aferent
fostei Baie
”Lobogo”

512 mp 51870 280 Borsec

8. Amenajare teren
pentru

evenimente în aer
liber

2577
3829

652
644
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