ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.83/2020
privind aprobarea dreptului de proprietate a suprafeței de 378 mp, intravilan în favoarea
numiților Oltyán Eva și Oltyán György
Consiliul Local Municipal Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2020;
Având în vedere Cererea nr.22424 din 13.11.2019 depusă de numita Oltyán Eva cu domiciliul
în Miercurea-Ciuc, str. Unió nr.6, în nume propriu și în calitate de soția supraviețuitoare al numitului
Oltyán György,
Analizând Referatul de aprobare nr.5151/05.03.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de
Compartimentul pentru agricultură, topografie și silvicultură înregistrată cu nr.5153 din data de
05.03.2020 prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la atribuirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor intravilane conform art. nr. 36 alin. 3 din Legea nr.18/1991 modificată
şi completată,
Pe baza rapoartelor comisiilor:
- administraţia publică locală, juridică, de urbanism, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat
- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător
Luând în considerare prevederile art.36 alin.(3) din Legea nr.18/1991 cu modificările şi
completările ulterioare;
Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr.890 din 4 august 2005, pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
Având în vedere prevederile art.139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a), alin (3), lit.i), art.627 (1)
din OUG nr.57/2019 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă atribuirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan în suprafată
de 378 mp, situată în str.Unio nr.6 în favoarea numiților Oltyán Eva și Oltyán György, conform art.
36 alin.(3) din Legea nr.18/1991, modificată şi completată, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Se propune emiterea unui ordin a Prefectului pentru persoanele îndreptățite.
Art.3. Primarul municipiului Miercurea-Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri, prin Compartimentul pentru agricultură și silvicultură din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Miercurea – Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Compartimentului agricultură, silvicultură și topografie;
d) Persoanelor interesate.

Preşedintele şedinţei
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Anexa la Hotărârea nr.83/2020

TABEL NOMINAL
cu persoanele care solicită atribuirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane
conform art.36 din Legea nr.18/1991

Nr. Numele şi
crt. prenumele

1

Domiciul
solicitantului

Locul situării
imobilului

Oltyán Eva și Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc,
Oltyán György str. Unio nr. 6
str. Unio nr. 6

Preşedintele şedinţei
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Suprafaţa
solicitată
-mp-

378

Suprafaţa
atribuită
-mp-

100

Suprafaţa
propusă
pentru
aprobare
-mp.378

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Temeiul legal

Art.30, legea
nr.58/1974.

Inițiat de primar
Ráduly Róbert Kálmán

Verificat
șef serviciu
Salamon Ildikó

Vizat juridic

Elaborat/redactat
Benkő Gábor

