
RoMANlA
JUDETUL HARGHlTA
CoNSlLlUL LocAL AL oRA§ULUl
CRISTURU SECUlESc

HoTÁRAREA NR. 89/2015
privind modificarea inventarului bunurilor care aparlin domeniului Public

al oragului Cristuru Secuiesc

Consiliul Local al oragului Cristuru Secuiesc Tntrunit la gedin!á ordinará publicá la

data de 9 iunie 2015;
Avánd in vedere proiectul de hotáráre a primarului din 6 iunie 2015, referatul biroului

de administrare a patrimoniului din cadrul Primáriei oragului Cristuru Secuiesc, Precum 9i

referatul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, finanle, administrarea domeniului

public ai privat al oragului;' 
iinand cont d-e prevederile art, 7lit,,,f" din Legea nr.213/1998 privind domeniul

public §i regimul juridic al acesteia, anexa nr. 7 din H.G. nr. 1351l20O1 Privind atestarea

domeniului public al judelului Harghita, precum gi a municipiilor, oragelor 9i comunelor din

judelul Harghita;
pe baza prevederilor art. 36 alin. 2lit. ,,c", art. 44 9i 45 din Legea nr. 21512001

privind administralia publicá localá, republicat in temeiul Legii nr, 28612006;

Hotárá9te:

Art.1. Aprobá modificarea inventarului bunurilor care aparlin domeniului Public al

oragului Cristuiu Secuiesc, conform documentaliei cadastrale intocmit Pentru intabularea

imo-bilelor din proprietatea publicá al oragului, conform anexei, care face Parte integrantá

din prezenta hotáráre.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotárári se insárcineazá primarul

oragului gi biroul de administrare a patrimoniului din cadrul Primáriei oragului Cristuru

Secuiesc.
Art,3. prezenta hotáráre se comunicá biroului de administrare a patrimoniului din

cadrul Primáriei oragului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 9 iunie 2015.
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Anexá la Hotárárea nr. 8912015

LISTA BUNUR|LoR DlN DoMEN|UL PUBLlc
AL oRA§ULUl cRlsTURU sEcUlESc

Cristuru Secuiesc, la 9 iunie 2015.

contrasemneazá:
Secretar,

yári Ferewez/'-/
_.-/.L-,_-/15 a'

Nr.
crt.

Denumirea bunului Eelemnte de identificare Anul dobándi-
rii, sau dárii Tn

folosintá

Valoarea
de
inventar

1. str. George Cogbuc Nr. top. 9B9, supr. 2359
mp. í+^ 10%\

2. str. Mihai Eminescu Nr. top. 888/1, supr. 2993
mp. (+/- 10%\

3. str. kecskés Nr. top. 1466, supr. ,1B84

mp. (+/- 10%)
4. str. kordaberek Nr. top. 5543, supr. 5491

mp. (+/- 10%\
5. str. Gráului Nr, top. B42, supr. 386

mp, (+/- 10%\
b. str. Bem József Nr. top. 7B4, supr. 2765

mp. (+/- 10o/o\

7. str. Morii Nr. top. 155 9i 5616, supr.
9178 mp, (+l- 10%\

8. str. Harghitei Nr. top. -, supr. 14406 mp,
GL 10%)


