
COMUNA ZĂBALA 
JUDEŢUL COVASNA 
PRIMAR 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului înscris în C.F. nr. 24872 în favoarea 

comunei Zăbala, judeţul Covasna 
 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, întrunit în şedinţă ordinară din data de 08 septembrie 2016, 

 

Analizând Expunerea de motive a primarului comunei Zăbala privind constituirea dreptului de 

superficie asupra terenului înscris în C.F. nr. 24872 în favoarea comunei Zăbala, judeţul Covasna 

Având în vedere propunrea Parohiei Ortodoxe din satul Zăbala în vederea încheierii unui 

contract de superficie pe terenul identificat în CF nr. 24872, sub nr. top. 24941în vederea construirii 

unei case mortuare  

În conformitate cu prevederile art. 693 – 701 şi art. 884 din Legea nr. 287/2009 privind codul 

civil, republicată cu modificările și completările ulteiroare; 

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi lit. „d” coroborat cu alin. (6) pct. 19 lit. ”c” 

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Având în vedere art. 21 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată 

cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.115 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1.  Se aprobă constituirea dreptului de superficie de către Parohia Ortodoxă din comuna 

Zăbala , în calitate de proprietar,   asupra terenului înscris în C.F. nr. 24872, în suprafaţă de 325 mp , 

pe o perioadă de 50 de ani în favoarea comunei Zăbala, județul Covasna în vederea construirii unei 

case mortuare. 

Art. 2 . Se aprobă  proiectul contractului de superficie, conform anexei la prezenta hotărâre. 



Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Zăbala, donmul Fejér Levente, să semneze 

contractul de superficie la notarul public. 

Art. 4. Casa mortuară se va edifica din sumele aprobate în bugetul local pe anul 2016. 

Art. 5. Primarul comunei Zăbala, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Zăbala, la 18 august 2016   

 

        Primar, 
             FEJÉR Levente 


