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                               H O T Ă R Â R E A    Nr. 24/2015 
privind aprobarea ocupării temporare și acordarea dreptului de servitute cu titlu 

gratuit pentru utilitate publică a unor terenuri aflate în domeniul public a 
localității, în suprafață totală de 873 mp situate în centrul comunei Cîrța, în 
vederea realizării proiectului „Amenajare parcare și pavare trotuar în parcul 

central al comunei Cîrța” 
 
               Consiliul local al comunei Cîrța, județul Harghita, întrunit în ședința 
ordinară din data de 22 iulie 2015; 
               În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
               Având în vedere următoarele: 
     - art.755 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
     - prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
     - Certificatul de urbanism nr.10/25.06.2015 eliberat pentru „Amenajare parcare și 
pavare trotuar în parcul central al comunei Cîrța”; 
     - Expunerea de motive nr.1641/25.06.2015 întocmit de către primarul comunei 
Cîrța, Dl.Gabor Tibor și Raportul de specialitate nr.1642/25.06.2015 al 
Compartimentului de achiziții publice  și urbanism; 
     - Raportul Comisiei pentru activități economico-financiare, muncă și protecție 
socială, juridică și de disciplină și al Comisiei pentru agricultură, amenajarea 
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism; 
     - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1351/2001, anexa nr.18 privind atestarea 
domeniului public al Judeţului Harghita, cu modificările şi completările aduse în 
anexa nr.II din Hotărârea Guvernului nr.262/2006 pentru modificarea şi completarea 
anexelor la Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al 
Judeţului Harghita, respectiv în art.I pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.939/2011 
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 
privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita.                                   

              În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.„a”, art.45 alin.(3) și 
art.115 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 



 
            Art.1. În vederea realizării proiectului „Amenajare parcare și pavare trotuar 
în parcul central al comunei Cîrța”  se aprobă ocuparea temporară și se acordă drept 
de servitute cu titlu gratuit pentru utilitate publică a unor terenuri în suprafață totală 
de 873 mp aflate în domeniul public a localității Cîrța, identificate sub poz.19 ”Parc 
comunal”, conform planului de situație anexată. 
 
             Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Cîrța prin Compartimentul de achiziții publice și urbanism. 
 
             Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului - 
Județul Harghita. 

Comuna Cîrţa, la 22 iulie 2015   
 
     Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează, 
       Bartalis Levente                                Secretar al comunei, 
                                                                       Karda Melania                     

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


