ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 271/2020
privind aprobarea rectificării dreptului de proprietate înscris în CF nr. 64615, 64617,
64669, 65950, pe motiv de indicare greșită a traseului străzii Csiba
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
07 octombrie 2020;
Luând în considerare Adresa Consiliului Județean Harghita nr.21166/23.09.2020 înregistrat la
instituția noastră sub nr.146291/24.09.2020 prin care solicită anularea Cărților funciare nr.64615,
64617, 64669, 65950 Miercurea-Ciuc, rectificarea acestora conform art.907-908 din Cod civil;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu nr.
147368/30.09.2020 și Raportul de specialitate nr.147372/30.09.2020 întocmit de Biroul evidența și
administrare a patrimoniului cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului MiercureaCiuc, prin care se propune adoptarea hotărârii privind aprobarea rectificarea (radierea) dreptului de
proprietate înscris în CF nr. 64615, 64617, 64669, 65950, pe motiv de indicare greșită a traseului
străzii Csiba,
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Ținând cont de prevederilor alin.(1) al art.889 și art.907-908 din Legea nr.287/2009,
republicată, privind Codul civil, cu completările și modificările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile pct.4.3.11 art.211 din Regulamentul de avizare, recepție și
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobată prin Ordinul nr.700/2014, cu modificările
și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1),(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.286 alin (4),
precum și art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE
Art.1.(1) Se aprobă rectificarea (radierea) dreptului de proprietate înscris în CF nr.64615,
64617, 64669, 65950 Miercurea Ciuc, ca urmare a neconcordanței acesteia cu situația juridică reală,
pe motiv de indicare greșită a traseului străzii Csiba, situație prezentată în Anexa, care face parte din
prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează Dl Füleki Zoltán- Ladislau – viceprimar pentru acordarea declarației
autentice în fața notarului public privind recunoașterea situației juridice reale.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán- Ladislau, prin Biroul evidenţă și administrare patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitatea al primarului municipiului Miercurea-Ciuc;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidenţă și administrare patrimoniu.
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