ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 273/2020
privind aprobarea solicitării declarării imobilului-teren, situat la Harghita Băi, înscris în Carte
funciară nr.2762 Ciceu, din bun de interes public comunal în bun de interes municipal și
transmiterea imobilului din domeniul public al Comunei Ciceu şi din administrarea Consiliului
Local Ciceu în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului
Local Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 07
octombrie 2020;
Având în vedere Adresa nr.146111/23.09.2020 a Municipiului Miercurea-Ciuc, prin care am
solicitat transmiterea imobilului-teren, în suprafață de 13.000 mp, situat în municipiul MiercureaCiuc, localitate componentă Harghita Băi, înscris în Carte funciară nr.2762 localității Ciceu;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu
nr.146126/23.09.2020 și Raportul de specialitate nr.146129/23.09.2020 întocmit de Serviciul
patrimoniu, agricol, cadastru și comercial;
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;
Având în vedere Hotărârea Comunei Ciceu nr.39/2013 privind aprobarea Protocolului încheiat
între Municipiul Miercurea-Ciuc și comuna Ciceu, respectiv Hotărârea Consiliului Local Municipal
Miercurea-Ciuc nr.124/2013 privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc
și comuna Ciceu;
Ţinând cont de Protocolul de predare-primire nr.9208/18.06.2013 încheiat între Comuna
Ciceu și Municipiul Miercurea-Ciuc;
Având în vedere Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.294 alin.(1) și 627 alin.(1) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă solicitarea declarării imobilului, compus din teren în suprafaţă de 130.000
mp, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, localitatea componentă Harghita Băi, înscris în Cartea
funciară nr.2762 Ciceu, din bun de interes public comunal în bun de interes municipal şi transmiterea
imobilului din domeniul public al Comunei Ciceu şi din administrarea Consiliului local Ciceu în

domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi în administrarea Consiliului Local MiercureaCiuc.
Art.2.(1) Terenul solicitat se află pe raza administrativ teritorială a municipiului MiercureaCiuc, fiind înscris în Carte funciară nr.2762 localității Ciceu identificat prin nr. cadastral
6951/c/a/2/2/2/2/3/b/2/2/2/2/b/2/2/2/c/2/2/2/b/2/2/2/b/3/b/3/3/2/2/2/b/5/2/2/2/22/2/2/2/b/2/2/c/2/2/2/2/
2/2/2/2/2/3/b/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/3/2/2/2/2/2/2/1.
(2) Imobilul se identifică conform Anexei – Plan de amplasament, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului Füleki Zoltán Ladislau, prin Biroul evidența și administrare patrimoniu, Direcţia
economică-Serviciul financiar contabil şi Consiliul Județean Harghita.
Art.4. 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) Consiliului Local Ciceu;
e) Biroului evidența și administrare patrimoniu;
f) Direcţiei economice - Serviciul financiar contabil și control financiar de gestiune.

Preşedintele şedinţei
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Inițiat de
Viceprimar
Füleki Zoltán Ladislau

Director executiv
Gyenge Aron

Elaborat/redactat
șef Serviciu patrimoniu
Salamon Ildikó

Vizat juridic

