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H O T Ă R Â R E A    Nr. 39/2019    
Privind aprobarea alipirii  unor loturi de teren  

 
 

  Consiliul local orășenesc  Borsec. 

  Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea alipirii unor 

loturi de teren în vederea derulării în condiții optime a investiților care urmează a se 

realiza pe suprafața  respectivă, înregistrată sub nr.63/2019. 

  Luând în considerare prevederile art.25 din Legea nr.7/1996, privind 

cadastrul și publicitatea imobiliară cu modificările și completările ulterioare, Referatul 

de admitere din partea Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița, 

înregistrată sub nr.3592/2019 eliberată în urma documentației cadastrale întocmită 

în acest sens, prevederile art.879 și 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu 

modificările și completările ulterioare,  coroborat cu   Legea  nr.273/2006, privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității 
nr.82/1991, republicată ,  Hotărârea  Consiliului local orășenesc Borsec nr. 25/2018 
privind aprobarea bugetului   local pe anul 2019. 
  Văzând avizul favorabil al comisiei mixte pentru urbanism ,amenajarea 

teritoriului și buget finanțe  din cadrul  Consiliului local orășenesc Borsec 

  În temeiul  dispozițiunilor art.39(1), art.36(2), lit.c), art.36(5), art.45(3), 

art.115(1), lit.b), din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind administrația 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare , precum şi cu respectarea 

prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică ,republicată și modificată în 2013. 
 

 

                            H O T Ă R E Ş T E  

 
       Art.1.  Aprobă alipirea unor  loturi de teren din orașul Borsec, str. 

Carpați ,  după cum urmează:  
 

− se alipește Nr. Cadastral 50386 (suprafața măsurată de 7368 mp.) și 52168 

(suprafața măsurată de 700 mp.)  – după alipire va rezulta imobilul cu număr 
Cadastral 52171 situat în județul Harghita, UAT Borsec, str. Carpați nr.6A, 8, 
având suprafața măsurată de 8068 mp. 

 
                          Art.2. Mandatează pe d-ul Benkes Zsolt , viceprimar, numit prin 

Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.51/26.06.2016, pentru semnarea 

declarațiilor necesare alipirii loturilor de teren nominalizate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 
 



                        Art.3. Aprobă plata cheltuielilor  ocazionale de alipire   , din bugetul 

local pe anul 2019, cap.51.02.01.03(autorități executive), art.20.01.30 ( alte bunuri și 
servicii pentru întreținere și funcționare) 
 

                     Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează, primarul  localității  în colaborare cu  Biroul de Carte Funciară Toplița. 
 

                      Art.5. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei. 
 

                      Art.6. Prin grija secretarului 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  29    mai  2019 

 

 

   
                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                      Moșneag Ilona    
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