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     COMUNA VALEA CRIŞULUI
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HOTĂRÂREA  NR. 51/2021   
Privind clarificarea situației de Carte funciară a unor bunuri imobile aparținând

comunei Valea Crișului, județul Covasna

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  data de 06.07.2021,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului privind necesitatea clarificării situației de Carte funciară a unor bunuri imobile aparținând
comunei Valea Crișului, județul Covasna

Având în vedere prevederile:
- Art 120 alin (1) și art 121 alin (2) din Constituția României, republicată,
- Art 129 alin (1) și alin (2) lit ”b” coroborat cu alin (4) lit ”d” din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Art  41  alin  (5)  și  alin  (51)  din  Legea  nr  7/1996  a  cadastrului  și  publicității  imobiliare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Titlului  VII  Cartea  funciară  –  art  876  și  art  877  din  Legea  nr  287/2009  Codul  Civil,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și alin (3) lit ”g”, art. 196 și art. 208 din Ordonanța de
Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se aprobă Documentația tehnică referitoare la nr top 53, fără CF, în suprafață de
11.994 mp - drum, în vederea înscrierii  în Cartea funciară și  actualizarea domeniului  public  al
comunei Valea Crișului, conform anexei nr 1 la prezenta hotărâre.

Art.  2 Se  aprobă  Documentația  tehnică  referitoare  la  nr  top  1207  și  903,  fără  CF,  în
suprafață  totală  de  4.919  mp  -  drum,  în  vederea  înscrierii  în  Cartea  funciară  și  actualizarea
domeniului public al comunei Valea Crișului, conform anexei nr 2 la prezenta hotărâre.

Art.  3 Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  comunei
Valea  Crișului  și  persoana  responsabilă  cu  urbanismul  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Valea Crișului.
 

Valea Crişului, la 06.07.2021
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