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HOTĂRÂREA NR. 10/2019 

Cu privire la aprobarea înscrierii cadastrale provizorie a terenului aferent sediului Primăriei 
Comunei Ulieș 

 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 25 aprilie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr. 29/S/21.01.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 30/S/21.01.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 47/S/08.01.2019; Raportul 
compartimentului de specialitate al compartimentului de cadastru nr. 58/S/11.03.2019; 
Avizul de legalitate nr.: 72/S/12.03.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 
84/S/14.03.2019, 

Contractul de prestări servicii nr. 9/2017 prelungit prin act adițional nr. 16/03.04.2018 
încheiat între Comuna Ulieș și ÎI Farkas J-A Janos; 

Monitorul Oficial al României Anul XIV nr. 597 bis din Marți, 13 august 2002, Anexa nr. 56 – 
Inventarul bunurilor are aparțin domeniului public al comunei Ulieș punctul 1. și 2. Din 
Inventar privind Clădirea Primăriei Ulieș și Terenul aferent cu nr. top. 122, 123; 

Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către Farkas Janos pentru nr 
cad 51685; 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 24 al. (1), art. 28 al. (6), art. 37, art. 41 al. (5) din Legea 7/1996 a cadastrului și a 
publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 12 al. (6), art. 13 al. (1), art. 14-16, art. 155 al. (1), art. 175 și urm. din Ordinul 700/2014 
privind aprobarea Regulamentului din 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 881, art. 885, art. 898, din Codul civil, republicat cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 56 din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 
cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 123, art. 45 al. (3), art. 115, al. (1) lit. b) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă înscrierea cadastrală provizorie a terenului aferent Clădirii Primăriei 
Ulieș, evidențiat în Monitorul Oficial al României apărut în Anul XIV nr. 597 bis din Marți, 
13 august 2002, anexa nr. 56 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Ulieș punctul 2. din Inventar privind Terenul aferent Clădirii Primăriei Ulieș cu nr. 
top. 122, 123. 

Art. 2. Înscrierea cadastrală se efectuează conform Anexei nr. I, care face parte 
integrantă a prezentei Hotărâri. 

Art.3.  Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează domnul 
topograf Farkas Janos pe baza contractului 9/2017, în privința lucrărilor topografice și 
înregistrare la Oficiul Cadastral. 

Art. 4. Comunicarea prezentei Hotărâri către instituția prefectului județului Harghita 
este atribuția domnului FazakasLaszlo, persoana desemnată cu atribuții de secretar al 
comunei Ulieș. 

Art.5.  Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 
30 de zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere 
la instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Institutiei Prefectului – județul Harghita; 
• Farkas Janos; 
• Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de 

internet al comunei Ulieș. 
 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  
 Orban Balazs Persoana desemnată 
  Cu atribu ții de secretar 
  FazakasLaszlo 
 


