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HOTĂRÂREA NR. 46/2021 

privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr.17/2001”privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică”, 

pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică 
 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară la data de 28 septembrie 

2021, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 5254/2021 si raportul 

nr. 5321/2021 întocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

             În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi art. 287 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin HCL nr.17/2001” 

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică” şi 

atestat prin H.G. nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, pentru unele strazi din oraşul Copşa Mică, 

după cum urmează:  

  a) se modifică poziţia nr. 5 str. Târnavei tronson 1: Coloana „Elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins: drum parţial asfaltat cu rigolă şi trotuar parţial aferent, în suprafaţă de 900 mp 

tronson 1; 

  b) se modifică poziţia nr. 114 Împrejmuire beton: Coloana „Elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins: Teren Liceu, în suprafaţă de 13.485 mp; 

  c) se modifică poziţia nr.102  Şcoala clădire profesională: Coloana „Elemente de identificare” va 

avea următorul cuprins:  C1 Pavilion I,  în suprafaţă de 554 mp (1407 mp desfășurați); 

  d) se modifică poziţia nr.103 Clădire şcoală: Coloana „Elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins:  C2 Pavilion II, în suprafaţă de 334 mp (732 mp desfășurați); 

  e) se modifică poziţia nr.104 Clădire şcoală: Coloana „Elemente de identificare” va avea următorul 

cuprins: C3 Pavilion III, în suprafaţă de 980 mp (3404 mp desfășurați); 

  f) se modifică poziţia nr.105 Clădire: Coloana „Elemente de identificare” va avea următorul 

cuprins: C4 Pavilion IV, în suprafaţă de 658 mp (734 mp desfășurați); 

  g) se modifică poziţia nr.106 Cabină portar: Coloana „Elemente de identificare” va avea următorul 

cuprins: C5 Pavilion V, în suprafaţă de 231 mp (664 mp desfășurați); 

  h) se modifică poziţia nr.107 Cămin internat: Coloana „Elemente de identificare” va avea 

următorul cuprins: C6 Pavilion VI, în suprafaţă de 10 mp (10 mp desfășurați). 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 

Copşa Mică. 

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 28 septembrie 2021 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează 

Muntean Vasile-Sorin                                          Secretar general 

                                                                                                               Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. Urbanism, 1 ex. BCF 

Red.dact.S.D. 


