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                               HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

      Nr.41 din 26.04.2022 
privind aprobarea dezmembrării  unor terenuri aflate în domeniul public al 

comunei Dobârlău 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.87, art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și alin. (14) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. e) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 

d) art. 867, art. 868, art. 879, alin. 92) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin Legea 

nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare 

e) art. 25 alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, 

modificată si completată;  

f) art. 132, alin.(1), art. 133 alin.(1) și art. 135 alin.(1) lit. a) din Ordinul nr. 700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară; cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al  

Comisiei pentru administratie  publica locala, juridica  si de disciplina , munca si protectie  

sociala 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.41/2022 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului, teren în suprafata totală de 14878 mp situat in 

localitatea Dobârlău, str.Finișoara, având numarul cadastral 26133, proprietatea publică  a 

Comunei Dobârlău, în două loturi distincte, conform Referatului de admitere nr. 

1517/01.04.2022  emis de OCPI Covasna – BCPI Intorsura Buzaului și a Documentației tehnice 

cadastrale de publicitate imobiliară întocmită de ing. topograf Andrei Alexandru Ciprian ,  

prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

         - lotul 1-nr. cadastral 26396- situat in localitatea Dobârlău, str.Finisoara, cu suprafata 

masurata de 3516 mp 

         - lotul 2 –nr. cadastral 26405-situat situat in localitatea Dobârlău, str.Finisoara, cu 

suprafata masurata de 11362 mp 



Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului,teren in suprafata totala de 2266 mp  situat in 

localitatea Dobârlău, având numarul cadastral 25759 proprietatea publica  a Comunei Dobârlău 

, în două loturi distincte, conform Referatului de admitere nr. 1555/01.04.2022  emis de OCPI 

Covasna – BCPI Intorsura Buzaului și a Documentației tehnice cadastrale de publicitate 

imobiliară întocmită de ing. topograf Andrei Alexandru Ciprian , prevăzut în anexa nr.2 la 

prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- lotul 1-nr. cadastral 26404 situat in localitatea Dobârlău,  cu suprafata masurata de 

282 mp 

- lotul 2 –nr. cadastral 26405 situat situat in localitatea Dobârlău, cu suprafata 

masurata de 1984 mp 

Art.3. Se aprobă dezmembrarea imobilului,teren in suprafata totala de 7787 mp  situat in 

localitatea Dobârlău , avand numarul cadastral 25775proprietatea publica  a Comunei Dobârlău 

, în două loturi distincte, conform Referatului de admitere nr. 1531/01.04.2022  emis de OCPI 

Covasna – BCPI Intorsura Buzaului și a Documentației tehnice cadastrale de publicitate 

imobiliară întocmită de ing. topograf Andrei Alexandru  Ciprian , prevăzut în anexa nr.3 la 

prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- lotul 1-nr. cadastral 26407 situat in localitatea Dobârlău, str.Bulgarului cu suprafata 

masurata de 2666 mp 

- lotul 2 –nr. cadastral 26408 situat situat in localitatea Dobârlău, str.Bulgarului cu 

suprafata masurata de 5121 mp 

Art.4. Se aproba dezmembrarea imobilului,teren in suprafata totala de 2114 mp  situat in 

localitatea Dobârlău, avand numarul cadastral 26220 proprietatea publica  a Comunei Dobârlău 

, în două loturi distincte, conform Referatului de admitere nr. 1509/01.04.2022  emis de OCPI 

Covasna – BCPI Intorsura Buzaului și a Documentației tehnice cadastrale de publicitate 

imobiliară întocmită de ing. topograf Andrei Alexandru  Ciprian,  prevăzut în anexa nr.4 la 

prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- lotul 1-nr. cadastral 26392 situat in localitatea Dobârlău,  cu suprafata masurata de 

1156 mp 

- lotul 2 –nr. cadastral 26393  situat situat in localitatea Dobârlău, cu suprafata 

masurata de 958 mp 

Art.5. Se împuternicește, d-nul Barbu Bogdan  primarul comunei Dobârlău pentru a semna in 

numele comunei Dobârlău, judetul Covasna, documentele necesare dezmembrării. 

Art.6. Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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