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HOTĂRÂREA NR.63/2022 

privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în domeniul public al oraşului 

Copşa Mică, înscris în CF nr.102826 Copşa Mică nr. top 102826 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 

septembrie 2022, 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 5257/2022 şi raportul 

de specialitate al Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub 

nr.5258/2022, 

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

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

Având în vedere documentaţia cadastrală întocmită de PFA Brânzaru Alexandru cu nr. 

proiect 90/2022, 

În conformitate cu prevederile art.23 lit. e), art.132 alin.(1), respectiv art.135 alin.(1) lit a) 

din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobat de Ordinul nr. 700/2014 al Directorul general al 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevederile art. 879 din Legea nr.287/2009 

- Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) 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 dezmembrarea (dezlipirea) unui teren aflat în domeniul public al oraşului 

Copşa Mică, înscris în CF nr.102826 Copşa Mică, nr. top 102826, conform documentaţiei 

cadastrale întocmită de PFA Brânzaru Alexandru cu nr. proiect 90/2022, care se însuşeşte şi devine 

anexă la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Terenul prevăzut la art. 1 se dezmembrează, după cum urmează: 

a) Lot nr.1 - în suprafață de 1.108 mp, categorie de folosință arabil, cu construcția C1; 

b) Lot nr.2 - în suprafață de 908 mp, categorie de folosință arabil; 

c) Lot nr.3 - în suprafață de 317 mp, categorie de folosință arabil. 

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcineaza primarul 

oraşului Copşa Mică. 

 

Adoptată în oraşul Copşa Mică, la data de 27 septembrie 2022. 

 

 

      Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

      Moldovan Vlăduţ Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 

 
 

Difuzat: 1 ex. primar, 1 ex. dosar, 1 ex. Instituţia Prefectului, 1 ex. publicitate imobiliară 


