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 HOTĂRÂREA NR. 43/ 2015 

 
privind aprobarea  întabulării în evidenŃa cărŃii funciare a străzii  „Crucii 

nr.1”, a străzii „Bisericii” şi a străzii „Cimitirului”din comuna Zăbala, satul 

Zăbala, judeŃul Covasna 

 
 

Consiliul Local al comunei Zăbala, întrunit în şedinŃă ordinară din data de 07 iulie 2015, 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind aprobarea 

întabulării în evidenŃa cărŃii funciare a străzii  „Crucii nr. 1”, a străzii „Bisericii” şi a străzii 

„Cimitirului”din comuna Zăbala, satul Zăbala, judeŃul Covasna, întocmit de către d-nul 

viceprimar, 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate 

al Consiliului Local şi avizul de legalitate al secretarului comunei întocmite în acest sens, 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 1. alin. (1), art. 3 lit. „a”, art. 4 lit. „a” din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităŃii imobiliare, republicată cu 

modificările şi completările ulteiroare, 

- legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Având în vedere documentaŃia de întabulare a străzii „Crucii nr.1”, a străzii „ Bisericii” şi 

a străzii „ Cimitirului”, întocmit de Nagy Istvan PFA, 

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c” , art. 45 alin. (3) şi 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 întabularea terenului aferent a străzii “Crucii nr.1” în lungime de 348 m, 

a străzii “ Bisericii” în lungime de 751 m, şi a străzii “ Cimitirului” în lungime de 308 m, ca 

proprietatea comunei Zăbala, judeŃul Covasna, conform documentaŃiei anexă la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcineaza d-nul 

viceprimar. 

 

Zăbala, la 07 iulie 2015   
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