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 H O T Ă R Â R E A   Nr.108/2020  
Privind  majorarea cu cota de 15% a unei suprafețe de teren  

 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec, 
   Având în vedere Referatul de aprobare nr.140/2020,  raportul  

compartimentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului,  înregistrată sub nr.1399/2020, prin care se arată 

necesitatea majorării cu cota de 15% a unei suprafețe de teren din domeniul public 

al orașului Borsec,  în vederea amenajării mediului ambiental al investiției POR 

2014-2020,Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi    conservarea, 

protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,Prioritatea de investiții 
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural Titlu Proiect: ” Restaurare. Consolidare clădire – Vila nr. 49,azi Vila nr.51 

„EMIL” din stațiunea Turistică Borsec, județul Harghita ”Contract de finanțare nr. 
1046/26.01.2018. 
                          

                          Luând în considerare prevederile Ordinului nr.700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru 
şi carte funciară ,  Ordinul ANCPI nr. 1207 din 22 aprilie 2020 privind modificarea 

şi completarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de 

cadastru şi carte funciară, Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020, 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, rectificată 

 

 
   Văzând avizul de aprobare  al comisiei mixte pentru urbanism 

,amenajarea teritoriului și buget finanțe  din cadrul  Consiliului local orășenesc 
Borsec 

 

   În temeiul dispozițiunilor  art.133(2),  art. 129(2),lit.c), art.129(6), 
lit.b), art.129(8), lit.a),  art.139(3), lit.e) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a),  privind Codul 

Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională  în administrație publică 

 

                           
 

H O T Ă R E Ş T E  

 
 

    Art.1.  Majorarea cu cota de 15% a unei suprafețe de teren 

din  domeniul public al orașului Borsec. 
 

Identificarea terenului: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/145401#id_artA483


 

− Teren din intravilanul orașului  Borsec, C.F.51976, domeniul public al orașului 
Borsec, strada Primăverii nr.11, județul Harghita, Vila nr.49 azi Vila nr.51 

„EMIL” din stațiunea Turistică Borsec, 
 
                              
 

                                    Art.2. Aprobă plata cheltuielilor  ocazionale de intabulare  , 

din bugetul local pe anul 2020, cap.51.02.01.03(autorități executive), art.20.01.30 ( 

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare) 
 

           Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredințează, primarul  localității  în colaborare cu  Biroul de Carte 

Funciară Toplița. 
 

          Art.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la 

sediul primăriei. 
 

                           Art.5. Prin grija secretarului general al  unității 
administrativ teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se înaintează : 

                                       Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                      

                                       Biroului  de Carte Funciară Toplița. 
                                       Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
                                      
 

  Borsec, la  17 decembrie  2020      
 
 

                          
                                      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                           Pepel Attila Arpad      


