
RON,,IANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA NR.68/2017
privind aprobarea apartamentarii imobilelor siluate in

oragul Cristuru Secuiesc, str. David Ferenc nr. 1

Consiliul Local al oragului Cristuru Secuiesc intrunit la SedinlA ordinarA publica la
data de 11 mai 2o'l7i

Vezand proiectul de hoterare al primarului din I mai 20'17, referatul biroului de
administrare a domeniului public Ai privat al oragului, precum qi raportul comisiei de
specialitate nr. 1 penlru buget, finante, administrarea domeniului public Ai privat al
oragului;

. Avand in vedere prevederile Legii nr. 71996 privind cadastrul gi publicitatea
imobiliare, republicat, a Legii nr. 27312006 pti\tind finantele publice locale gi a Legii nr.
521200^3 privind transparenla decizionale in administratie public6;

ln temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c" qi alin. 5 lit. "a", 44 Si 45 din Legea nr.
215l2001 privind adminisha(ia publice loca16, republicat in temeiul Legii nr.28612006,

Hoterigte:

Art.1. Aprobe apartamentarea imobilului siluat in oragul Cristuru Secuiesc, str.
D6vid Ferenc nr. 1, jud- Harghita, compus din teren cu nr. cadastral 52875 cu nr.
cadastral 52875 - C1, in 22 apartamente.

Art.2. Aprobe apartamentarea imobilului situat in ora$ul Cristuru Secuiesc, str.
David Ferenc nr. 1, jud. Harghita, compus din teren cu nr. cadastral 52876 9i constructie
cu nr. cadastral 52876 - C1,in 22 apartamente.

Art.3. Se insArcineazd d) Veti Ferencz, secretar al oragului Cristuru Secuiesc,
cu semnarea actului de dezmembrare pe apartamente la notarul public.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire hotdrarii se insercineaza primarul oragului
Cristuru Secuiesc, secretarul oragului 9i biroul de administrare a domeniului public Ai
privat al oragului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al oragului Cristuru
Secuiesc.

Art.s. Prezenta hot5rare se comunicd biroului de administrare a domeniului
public Si privat al oraqului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al oragului
Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 11 mai 2017.

Pregedintele gedintei,
.2.<\il.\Simordiko
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