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HOTĂRÂRE 

privind alipirea terenului din Techirghiol, str. Zanelor nr. 10B 

  
Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinară din data de 17.01.2020  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.2,  

 Având în vedere: 

- Cererea nr. 26468/2019 a domnului Amet Aihan, 

- H.C.L. nr. 135/30.06.2011 privind atribuirea terenului,  

- Contract de concesiune nr. 14203/30.08.2018,  

- Legea nr. 7/1996  legea cadastrului,  

- Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 

înscrierea în evidențele de cadastru si carte funciară, 

- Referat de admitere(alipire imobil) nr.cerere 113837/21.08.2019, 

      Văzând prevederile art. 129, alin.2, lit.c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.3, lit.g din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1 - Se aproba alipirea terenurilor din oraș Techirghiol, conform Referat de admitere 

(alipire imobil) nr. cerere  169637/2019, respectiv  terenul din str. Zanelor, nr. 10B, teren 

proprietatea orașului în suprafață de 352 mp, număr cadastral 109592: 

1. 106747, Techirghiol, str. Zanelor, nr.10B, lot 3, suprafața măsurată 300 mp,  

2. 109544, Techirghiol, str. Zanelor, nr. 10B, suprafața măsurată 52 mp.   

Art.2 - Alipirea se va finaliza în formă autentică la notariat. 

 Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi – 17.01.2020. 
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