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   H O T A R A R E A   NR. 35  

 DIN 30.06.2020 

 

  

     
       privind atestarea apartenentei la domeniul PRIVAT  al Orasului Rupea a unor imobile 

  

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica extraordinara din data de 
30.06.2020 
 
   Avand in vedere rapoartele  de specialitate  ale compartimentului urbanism  din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea, precum si Raportul de aprobare  al 
primarului orasului Rupea  
 
  
       In conformitate cu prevederile art.36 alin 1 nr. 18/1991 privind fondul funciar 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale  Art. 41 alin (5.2) din Legea 
7/1996, republicata cu completarile si modificarile ulterioare 
  

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. c , si alin 10 lit a  precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g 
coroborat cu art. 5 lit. cc  si art. 354 din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ              

 
H O T A R A S T E :   
 

 

Art. 1  –   - Se atesta apartenenta la domeniul privat al Orasului Rupea a urmatoarelor 
imobile, aflate in intravilanul  localitatii Rupea, astfel: 
 
 - imobilul teren cu numar topografic   138 , inscris in CF nr. 101887 Rupea in 
suprafata de 1458 mp. 
 

- imobilul teren cu numar topografic   644,645 , inscris in CF nr. 101139 Rupea in 

suprafata de 1213 mp 

 

- imobilul teren cu numar topografic   685/1,685/2 , inscris in CF nr. 101901 Rupea in 

suprafata de 551 mp 
-  
 - imobilului teren cu numar topografic   6848/4143 , inscris in CF nr. 100324 Rupea in 

suprafata de 720 mp 

 
ART. 2 Se aproba inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor aratate la Art. 1 din prezenta 
hotarare. 
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ART. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul Orasului 
Rupea, care va semna toate documentele necesare. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA    
ANTAL MARIA                                                                                         Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     
 
 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 
Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  din care 
1 loc vacant  

14  14 - - 
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RAPORT DE APROBARE  

 

In conformitate cu prevederile art. 136 alin 8 lit a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

Tinand cont de referatul de specialitate al Compartimentului Urbanism ,  prin care 
sunt expuse motivele prin care UAT orasul Rupea este indreptatit documentatia de prima 
inscriere ,  
  

        In conformitate cu prevederile art.36 alin 1 nr. 18/1991 privind fondul 
funciar republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale  Art. 41 alin (5.2) din 
Legea 7/1996, republicata cu completarile si modificarile ulterioare 
  
In temeiul.art. 129 alin.2 lit. c , si alin 10 lit a  precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g 

coroborat cu art. 5 lit. cc  si art. 354 din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ propun spre apobare  atestarea  apartenentei la domeniul privat 
al Orasului Rupea a urmatoarelor imobile, aflate in intravilanul  localitatii Rupea, astfel: 
 
 - imobilul teren cu numar topografic   138 , inscris in CF nr. 101887 Rupea in 
suprafata de 1458 mp. 
 

- imobilul teren cu numar topografic   644,645 , inscris in CF nr. 101139 Rupea in 

suprafata de 1213 mp 

 

- imobilul teren cu numar topografic   685/1,685/2 , inscris in CF nr. 101901 Rupea in 

suprafata de 551 mp 
-  
 - imobilului teren cu numar topografic   6848/4143 , inscris in CF nr. 100324 Rupea in 

suprafata de 720 mp 

 

 Aceste immobile se incadreaza in prevederile art 36 alin. 1 din legea nr. 18/ 1991 a 

fondului funciar , din care citez:”  (1) Terenurile aflate în proprietatea 
statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în 
administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în 
proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul 
juridic al terenurilor prevăzute la art. 26.” 
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      INITIATOR ,  
      PRIMAR ,  
     Nicolae Liviu Bardas  
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