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HOTĂRÂREA NR. 46/ 2016 
 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2016 cu privire la actualizare date 
pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 23415 (vechi 1572) conform documentaţiilor tehnice 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţă de îndată din data de 29 iulie 
2016, 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consililului Local nr. 44/2016 cu privire la actualizare date pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 23415 
(vechi 1572) conform documentaţiilor tehnice. 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate și raportul de avizare a comisiei de 
specialitate al Consiliului Local întocmite în acest sens, 

Având în vedere HCL nr. 44/2016 cu privire la actualizare date pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 
23415 ( vechi 1572) conform documentelor tehnice, 

Având în vedere prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 785/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în carte funciară, 
aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 634/2006, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.” c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
 Art. I. Se modifică și se completează HCL nr. 44/15.07.2016, cu privire la actualizare date pentru 
imobilul cuprins în C.F. nr. 23415 ( vechi 1572) conform documentelor tehnice după cum urmează: 



 
Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins : 
“Art. 2. Se aprobă ştergerea menţiunii “Zabola Közseg Állattartó Közössége” din CF nr. 23415 Zăbala 

având în vedere faptul că imobilul pentru care se solicită prima înscriere în carte funciară, se află în 
proprietatea comunei Zăbala, domeniul privat.” 

 
După articolul 4 se întroduce un nou art. 41 și va avea următorul cuprins: 
” Art. 41 Se aprobă prima înscriere în Cartea Funciară a obiectivului –  Centru Autoinformare – cu  

proprietar Comuna Zăbala, operaţiune care se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică întocmită de 
către Ing. Ambrus Attila, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.” 

 
Art. II. Restul articolelor din HCL nr. 44/15.07.2016 rămân în vigoare. 
 
Art.III. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcineaza dl primar. 
 
Zăbala, la 29 iulie 2016   
 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,  
   MÁTYÁS Szabolcs 

 
        Contrasemnează 
            Secretar  
           Post vacant  
 
 


