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HOTĂRÂREA NR. 44/ 2015 

 
Cu privire la aprobarea modificării/completării inventarului domeniului 

public al comunei Zăbala 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinta ordinară din data de 

07 iulie 2015, 

  

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la aprobarea 

modificării/completării inventarului domeniului public al comunei Zăbala, întocmit şi iniŃiat de 

către D- nul viceprimar, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităŃii imobiliare, 

republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepŃie şi înscriere în evidenŃele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c” şi art. 120 alin. (2) din Legea 

nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi cheltuielile 

ulterioare, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă modificarea/completarea Anexei nr. 40 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domenului public al judeŃului Covasna, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeŃul Covasna în sensul detalierii/completării a poziŃiei 

4. cu 3 noi poziŃii după cum urmează: 

- la poziŃia nr. 42 din lista de inventar se înscrie –  strada „Crucii nr. 1”– Stradă în satul 

Zăbala în lungime totală de 348m ( 0,348 km), între nr. de casă 55 şi 70 inclusiv 

precum şi numerele de casă 86,87,88. 

-   la poziŃia nr. 43 din lista de inventar se înscrie –  strada „Cimitirului”– Stradă în 

satul Zăbala în lungime totală de 308m (0,308 km), între nr. de casă 465 şi casă 472 

inclusiv 

- la poziŃia nr. 44 din lista de inventar se înscrie –  strada „Bisericii”– Stradă în satul 

Zăbala în lungime totală de 751m (0,751 km), între nr. de casă 126 şi 139; 192 şi 195; 

341/B şi 343; 352 şi 356; 363/A şi 370 inclusiv. 

Art. 2. Se însuseşte modificarea/completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Zăbala, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează D- nul viceprimar 

Demes Botond.  

 

Zăbala, la 07 iulie 2015   

 

 
                                                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                                                                                               GABOR SANDOR 
                                                                                                  
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                                COSNEAN ILEANA  
 


