ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.32/2020
privind aprobarea documemtației cu propunere de alipire a
două terenuri aferente Grădiniței Csalóka, nou construite
Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.33/ 2020,
prezentat de primarul comunei cu privire la aprobarea documentației cu propunere de alipire
a două terenuri aferente Grădiniței Csaloka , nou construite
Văzând raportul de specialitate nr.33/2020 al secretarului genral al Comunei
Ciumani,precum și Avizul consultativ nr. 33/2020 al comisiei pentru activitatea economicofinanciară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei;
Luând în considerare prevederile :
- art.879 alin.(1), art.880, art.888 din Codul civil aprobată prin Legea nr.287/2009
cu modificările și completările ulterioare;
- art.132 din Anexa la Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.24 din Legea nr.7/1996, cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.84/2019 privind aprobarea modificării
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, prin care a fost
inclusă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani la poziția
135 Grădinița de copii nou construită;
- Încheierea nr.15308/22.05.2020 al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Harghita,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele c) și alin.(6) litera b), art.133
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă documentația cu propunere de alipire a terenurilor aferente
Grădiniței Csalóka, întocmită de persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I –Voinescu Alexandru,
Încheierea din partea O.C.P.I Harghita – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Gheorgheni nr.15308 din 22.05.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă alipirea terenurilor:
a) cu numărul cadastral 50819 situat în localitatea Ciumani nr.1093, Jud.Harghita, UAT
Ciumani, având suprafața măsurată de 1188 mp;

b) cu numărul cadastral 51313 situat în localitatea Ciumani nr.1093, jud.harghita, UAT
Ciumani, având suprafața măsurată de 330 mp.
(2) Terenurile alipite vor rezulta imobilul cu numărul cadastral 51808, situat în Localitatea
Ciumani nr.1093, județul Harghita, UAT Ciumani, având suprafața măsurată 1518 mp.
Art.3. Se mandatează Viceprimarul comunei Ciumani, domnul Jánosi-Borsos Attila să
semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.4. Se dispune B.C.P.I. Gheorgheni la înființarea de coli de cart funciară și
înscrierea în evidențele cărții funciare a celor aprobate în articolele precedente.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul
comunei Ciumani.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al unității
administrativ teritoriale primarului comunei Ciumani, viceprimarului comunei Ciumani,
Prefectului Județului Harghita, și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției și la sediul acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csata Andrea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data
de 27.07.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

