
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 155/2020

privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor
care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26
iunie 2020;

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán  Ladislau  cu
nr.11924/17.06.2020 și Raportul de specialitate nr.11926/17.06.2020 întocmit de Biroul evidență și
administrare patrimoniu din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-
Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind atribuirea în folosinţă a terenului aferent locuinţei,
în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;

-  studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  agricultură,  administrarea  domeniului
public şi privat;

Luând în considerare adresele  nr.68/2020,  70/2020 și  71/2020 a S.C. CIVIS HARGHITA
SRL., înregistrate la Municipiul Miercurea-Ciuc sub nr.11911/2020, 11912/2020 și 12272, prin care
se  solicită  atribuirea  terenurilor  aferente  locuinţelor  în  favoarea  persoanelor  care  au  cumpărat
apartamente construite din fondurile statului;

În  baza  prevederilor art.3  şi  art.14  din  Decretul  –  Lege  nr.61/1990  privind  vânzarea  de
locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art.129  alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1),(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), precum și
art.297,  art.627  alin  (1)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, suprafeţele de teren  
aferente  locuinţelor,  în  favoarea  persoanelor  fizice,  conform  tabelului  anexat,  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului  Füleki  Zoltán  Ladislau,  prin  Biroul evidenţa  şi  administrare  patrimoniu,
Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune.
            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
            a)    Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

b)    Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;
c)    Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d)    Biroului evidenţă și administrare patrimoniu;
e)    Persoanelor fizice interesate.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



                                                                    Anexă la HCL nr. 155 din 26.06.2020

TABEL NOMINAL
privind proprietarii apartamentelor din Miercurea-Ciuc, cărora li se atribuie terenul

proprietate de stat pe durata existenţei construcţiilor

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Adresa Nr.
cam.

Cota
parte
teren

Teren
atribuit

(mp)

Nr. CF. Nr. top

1 Csiby Ladislau și 
Csiby Elvira

M-Ciuc, Aleea Ciocârliei, 
nr.4, scara A, apartamentul
20

2 15/725 15 5987 a
localităţii 
Jigodin

3218/1/1/2/a, 3223/1, 
3224/1/1/1, 3229/2/1, 
3231/1/1/2/1, etc.

2 Tanko Ionel și 
Tankó Magdalena

M-Ciuc, Aleea Ciocârliei, 
nr.4, scara A, apartamentul
16

2 15/725 15 5987 a
localităţii 
Jigodin

3218/1/1/2/a, 3223/1, 
3224/1/1/1, 3229/2/1, 
3231/1/1/2/1, etc.

3.
Suciu Irina M-Ciuc, strada Inimii, 

nr.6, apartamentul 23 1 
8/470 8 884 a

localităţii 

M-Ciuc 

74/1, 79/1, 232/1/2/2/1, etc 
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          Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                                        Șef serviciu

          Füleki Zoltán Ladislau      Salamon Ildikó

       
                    Vizat juridic

                      


