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HOTĂRÂREA NR. 65/2022 

privind atestarea la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a patru imobile, terenuri situate 

în intravilanul oraşului Copşa Mică 

 

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

septembrie 2022, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 5381/2022 şi raportul 

nr. 5382/2022 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, 

 Având în vedere că terenurile nu fac parte din domeniul public al Statului, nu fac obiectul 

legilor reparatorii şi nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată, 

 Luând în considerare Decizia nr. 22/2016 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,  

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 553 alin. (1) din Codul civil şi 

prevederile art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (2) 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 atestă apartenenţa la domeniul privat al Oraşului Copşa Mică a patru imobile-

terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică, şi anume: 
 a) teren înscris în Cartea funciară nr. 100240 Copşa Mică, nr. top 100240, în suprafaţă de 3.308 m.p.; 

 b) teren înscris în Cartea funciară nr. 100639 Copşa Mică, nr. top 1185/2/1/2/15/1/1/1, nr. cadastral 

276, în suprafaţă de 21.186 m.p.; 

 c) teren înscris în Cartea funciară nr. 100976 Axente Sever, nr. top 1339/1/1/1/1/1/1/1/1/6, nr. 

cadastral 168/6, în suprafaţă de 20.244 m.p.; 

 d) teren înscris în Cartea funciară nr. 100783 Axente Sever, nr. top 4970/2/1/1/1/1/1/4, nr. cadastral 

92/4,  în suprafaţă de 5.185 m.p.. 

Art.2. Se aprobă întăbularea în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a terenurilor 

prevazute la art.1. 

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

oraşului Copşa Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 27 septembrie 2022. 

 

 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

            Moldovan Vlăduţ Secretar general 

       Şerban Dorin 

 
Difuzat:5 ex. 

1 ex.primar 
1 ex.dosar 

1 ex.Inst.Prefectului 

1 ex. Compartiment urbanism 
1 ex. BCPI Medias 

Red.dact. S.D. 
 

 

 


