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HOTĂRÂREA NR. 8/2021 

privind aprobarea radierii servituții de trecere cu piciorul şi auto constituit asupra imobilelor  

înscrise în C.F. nr. 101084 şi nr. 101083 Copşa Mică, precum şi a imobilelor înscrise în CF  

nr. 100073 şi  nr. 100069 Copşa Mică 

 

 Consiliul Local al orașului Copșa Mica, întrunit in ședința ordinară din data de 26 

ianuarie 2021, 

Analizând referatul de aprobare al primarului orașului Copșa Mică nr. 461/25.01.2021 

şi raportul nr. 462/25.01.2021 întocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, 

Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

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

comerţ,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/199 a cadastrului şi publicitaţii imobiliare 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Ordinul Directorului General al 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind Regulamentul de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c) 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 Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aproba radierea din cartea funciară a dreptului de servitute de trecere cu 

piciorul şi auto constituită în favoarea imobilelor proprietatea soţilor Ciucă Marius Vasile şi Ciucă 

Titina Lăcrămioara, înscrise în CF nr. 100073 Copşa Mică, nr. cad 102, nr. top 169/2 şi CF nr. 

100069 Copşa Mică, nr. cad 100 nr. top 142/2/2 ca fond dominant asupra imobilelor înscrise în CF 

nr. 101084 Copşa Mică, nr. cad 101, nr. top 169/1, respectiv CF nr. 101083 Copşa Mică, nr. top 

142/2/1 proprietatea oraşului Copşa Mică - domeniul public – ca fond servant. 

Art. 2. Se aprobă radierea din cartea funciară a dreptului de servitute de trecere cu 

piciorul şi auto constituit în favoarea imobilelor proprietatea oraşului Copşa Mică, înscrise în CF nr. 

101084 Copşa Mică, nr. cad 101, nr. top 169/1, respectiv CF nr. 101083 Copşa Mică nr. cad 99, nr. 

top 142/2/1/ ca fond dominant asupra imobilelor înscrise în CF nr. 100073 Copşa Mică, nr. cad. 

102, nr. top 169/2 şi CF nr. 100069 Copşa Mică, nr. cad. 100 nr. top 142/2/2 proprietatea soţilor 

Ciucă  - ca fond servant. 

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 

Copşa Mică.  

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 26 ianuarie 2021 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

Benicky Camelia-Maria Contrasemnează 

 Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. Urbanism; 1 ex. . BCPI Medias 


