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 HOTARAREA NR.51/2020 

privind atestarea la domeniul privat al Orasului Copsa Mica a trei imobile, terenuri situate in 

intravilanul orasului Copsa Mica 

 

 Consiliul Local al oraşului Copsa Mica, întrunit in sedinta ordinara din data de 28 august 

2020, 

 Analizand referatul de aprobare al primarului orasului Copsa Mica nr. 4720/2020 si  raportul 

nr. 4721/2020 întocmit de Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului, 

 Vazand avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodarire comunala, servicii si comert, 

 Avand in vedere ca terenurile nu fac parte din domeniul public al Statului, nu fac obiectul 

legilor reparatorii si nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata, 

 Luand in considerare Decizia nr. 22/2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,  

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 553 alin. (1) din Codul civil si 

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

 In temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (2) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se atesta apartenenta la domeniul privat al Orasului Copsa Mica a trei imobile-

terenuri situate in intravilanul orasului Copsa Mica, si anume: 

a) teren inscris in cartea funciara nr. 100524 Copsa Mica, nr. top 1865/2/2/1, in suprafata de 1759 

m.p.; 

b) teren inscris in cartea funciara nr. 100526 Copsa Mica, nr. top 1865/2/1, in suprafata de 3760 

m.p.; 

c) teren inscris in Cartea funciara nr. 100179 Copsa Mica, nr. top 1865/1/1, in suprafata de 8000 

m.p.. 

Art.2. Se aproba intabularea in domeniul privat al orasului Copsa Mica a terenurilor 

prevazute la art.1. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

orasului Copsa Mica. 

 

Adoptata in Copsa Mica la data de 28 august 2020 

 

 

 Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

         Gyorffy Iosif  Secretar general 

         Serban 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. 
 

 


