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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea defalcării por țiunii de străzi, situat între drumul comunal DC 10 (Zăbala - 
Surcea) și Drumul comunal DC13 (Covasna - Surcea), clasificarea străzii în drum comunal, 

atribuirea denumirii drumului comunal în ”Drum comu nal DC13A” și intabularea ”Drumului 
comunal DC13A„, aparținând domeniului public al comunei Zăbala. 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de....... 2021, 
 Examinănd Documentația cadastrală elaborată de sing. Nagy Istvan, din data 01.10.2021, 
 În conformitate cu: 

- Prevederile  art.876-915 din Legea nr.287/2009 Codul civil, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Prevederile art.2 alin.6 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile art.8 și 9 din Ordonaţa Guvernului României nr.43/1997, privind regimul 
drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.3 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.9, art.12 din Ordinul directorului general ANCPI nr.700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 
funciară, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art.92, art. 129 alin. (2) 
lit. e, coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1)  lit. a din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1. (1) Se aprobă defalcarea porțiunii de străzi, situat între drumul comunal DC 10 (Zăbala - 

Surcea) și Drumul comunal DC13 (Covasna - Surcea), în lungime totală de 1,764 km, compus din 

4 tronsoane după cum urmează:  

- tronsonul 1 începe de la intersecția cu drumul comunal DC 10 în centrul satului Tămașfalau în 

apropierea școlii generală Thurz Gergely, până la podul peste canalul 635/3. Lungimea tronsonului 

1 este de 0.863 km din care 0.674 km este în intravilanul localității Tămașfalău – identic cu strada 

Covasna (Kovásznai), iar 0.189 km in extravilanul comunei Zăbala identic cu drumul DC 811 din 

planul cadastral 



- tronsonul 2 începe de la podul peste canalul 635/3, până la podul peste pârâul Fundul Pârâului 

(Cn 655). Lungimea tronsonului 2 este de 0.481 km, care este în extravilanul comunei Zăbala 

identic cu drumul DC 811 din planul cadastral. 

- tronsonul 3 începe de la podul peste pârâul Fundul Pârâului (Cn 655), până la  podul peste canalul 

757. Lungimea tronsonului 3 este de 0.259 km, care este în extravilanul comunei Zăbala identic cu 

drumul DC 792 din planul cadastral. 

- tronsonul 4 începe de la podul peste canalul 757, până la intersecția cu drumul comunal DC 13 

(Covasna – Surcea). Lungimea tronsonului 4 este de 0.161 km, care este în extravilanul comunei 

Zăbala identic cu drumul DC 728 din planul cadastral. 

(2) Reprezentarea grafică a terenului este evidențiată în documentația cadastrală, Anexă la 
prezenta hotărâre, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Se aprobă clasificarea străzii, situat între drumul comunal DC 10 (Zăbala - Surcea) și 
Drumul comunal DC13 (Covasna - Surcea),  în drum comunal, aparținând domeniului public al 
comunei Zăbala. 
        (2) Consiliul local va proceda la adoptarea unei hotărâri de modificare/completare a 
Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Zăbala prin modificarea și completarea 
acestuia în mod corespunzător, cu străzile din comuna Zăbala, astfel cum a fost clasificat conform art.2 
alin.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3.Se aprobă atribuirea denumirii drumului comunal în ”Drum comunal DC13A” 
Art.4.Se aprobă demararea procedurilor legale pentru intabularea drumului DC 13 A. 
Art.5.  Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al comunei 

Zăbala, persoanelor și autorităților interesate. 

Art.6.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Zăbala. 

 
 
 
 
 
Zăbala, ........................................ 2021    

                       Inițiator                                                                
                       Primar,                                                                                        Avizează, 
                    Fejér Levente                                                           Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                                           din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                                                   Secretar general UAT 
                                                                                                                           Barabás Réka 


