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                                  H O T Ă R Â R E A  Nr.50/2020 
           Privind  darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2032 mp., destinație 

fond forestier din domeniul public al orașului Borsec, județul Harghita  
 

 
 

  Consiliul local orășenesc Borsec 

  Având în vedere cererea și documentația depusă de S.C. Romaqua Group 

S.A. Prin care solicită  darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2032 mp., 

destinație fond forestier din domeniul public al orașului, pentru a realiza lucrări de 
explorare, purtând numărul 1168/2020,  înregistrată sub nr. 679/2020, Raportul 

compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului înregistrat sub nr.75/2020, Referatul de aprobare 

înregistrată sub nr.79/2020.  
 

  Luând în considerare Titlul de Proprietate , codul 083491, 

Nr.10354/30.01.2004 emis de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor pentru o suprafață totală de 760 ha., 5000 mp.,fond 

forestier  proprietar fiind orașul Borsec,pusă în posesie conform Procesului – verbal 

nr.301/09.12.2002, prevederile Secțiunea a V-a art.349 – 351 din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

  Văzând avizul de aprobare  al comisiei pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului  din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec. 
 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(4), art.129(2), lit.c) 129(6), lit.a), 

art.139(3), lit.g),  Cap.VIII, art.196, lit.a), art.197  din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea Legii nr.52/2003 privind 

transparenta decizională  în administrație publică, republicată 2013 cu modificări și 
completări.  
 

H O T Ă R E Ş T E  

 
                         Art.1. Aprobă darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2032 

mp., extravilan zona denumită Valea Cupelor și Valea Vinișoru la o altitudine cuprinsă 

între 800 și 1050 m., cu  destinație de fond forestier din domeniul public al orașului  

pentru S.C. Romaqua Group SA  cu sediul în Borsec, strada Carpați , nr.46, Județul 
Harghita,  

 

                          Art.2. Destinația bunului :  efectuarea  de lucrări de explorare pentru 

ape minerale naturale , constând în separarea a cinci  foraje și captarea unui izvor. 
Date  de identificare , conform planului de situație anexat, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Zona 1, Valea Vinișorului , UP 1, u.a – 1,      202  mp; 

Zona 2, Valea Vinișorului , UP 1, u.a – 3A,    296  mp; 

Zona 3, Valea Vinișorului , UP 1, u.a – 3A,    660  mp; 
Zona 4 Valea Cupelor,        UP 1, u.a – 38A, 188  mp; 



Zona 5 Valea Cupelor,        UP 1, u.a – 38A, 236  mp; 

Zona 6 Valea Cupelor,        UP 1, u.a – 37B, 450  mp; 

            Suprafața totală care se ocupă temporar : 2032 mp.,     
    

                   Art.3.  Durata pentru care se acordă folosința gratuită conform licenței 

de explorare  nr.21871/2019 ( perimetrul Borsec- Valea Vinișoru) și a licenței de 

explorare nr.21866/2019 ( perimetrul Borsec Valea Cupelor) încheiat între societate și  
Agenția Națională  pentru Resurse Minerale ,  menționată în  documentația depusă:  
11 iunie 2020 – 31 decembrie 2022  
 

     Art.4.   Folosința dobândită în baza prezentei hotărâri , nu poate fi 
transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane/societate. 
 

                        Art.5.   Predarea-primirea bunului se va materializa prin proces 

verbal de predare - primire încheiat între părți și prin contract de folosință 

gratuită  conform prevederilor Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ.  
                     Art.6. Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a 
informa autoritatea contractantă  cu privire la orice tulburare adusă dreptului de 

proprietate publică, precum şi la existența unor cauze sau iminența producerii unor 
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 
 

              Art. 7. O dată cu ajungerea la termen , se încetează folosința gratuită  
iar  beneficiarul va restitui bunul în starea în care l-a primit şi liber de orice sarcini. 
 

                        Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează  primarul localității   în colaborare cu compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate a primarului. 

 

                      Art.9. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

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

                       Art.10. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:  

   Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea legalității 
actului administrativ.                        

   Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

            S.C. Romaqua Group SA 
 
 Borsec, la 02 iunie  2020 

 
 

                           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                       Balazs Tibor 


