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     H O T Ă R Â R E A nr.87/2022   
privind rectificarea datelor tehnice și însușirea documentației cadastrale pentru înscrierea în 

cartea funciară a unor construcții din domeniul public al comunei Ciumani 
 
 
                 Consiliul Local  Ciumani, 
                 Având în vedere: 
                  - proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  nr.86/ 2022,  prezentat de 
primarul comunei cu privire larectificarea datelor tehnice și însușirea documentației 
cadastrale privind înscrierea în cartea funciară a unor construcții din domeniul public al 
comunei Ciumani, 

        - raportul de specialitate nr.86/2022 al secretarului general al Comunei Ciumani, 

         - Avizul consultativ nr. 86/2022 al comisiei pentru activitatea economico-

financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

        - Cartea funciară nr.50252 Ciumani în care este înscrisă clădirea Școlii 

Gimnaziale Kollo Miklos cu terenul aferent în suprafață de 6.248 mp și construcțiile Baza 

sportivă multifuncțională, Terenul sportiv multifuncțional, Teren sportiv nu figurează, 

       - pozițiile 125 și 126 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Ciumani, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.50/2014,  

       - Documentația cadastrală întocmită de topograful autorizat ANCPI Zsigmond 

István, 

       - faptul că printr-o eroare construcțiile Baza sportivă multifuncțională, Terenul 

sportiv multifuncțional, construite în anul 2012 și incluse în Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Ciumani în anul 2014 la pozițiile 125 și 126, au rămas afară, 

deci nu au fost înscrise în CF nr.50252, iar acum este necesar și oportun înscrierea acestora 

în CF. Totodată la măsurătorile efectuate de topograful Zsigmond Istvan pentru întocmirea 

documentației cadastrale necesare înscrierii în CF, a ieșit la iveală că suprafața construcțiilor 

cu corespund cu realitatea, motiv pentru care este necesar și oportun mai întâi rectificarea 

datelor tehnice în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani. 

               Luând în considerare prevederile : 
               - art.860 alin.(1) și art.861 din Codul civil aprobată prin Legea nr.287/2009 cu 
modificările și completările ulterioare; 
               - Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare; 
                - art.24 din Legea nr.7/1996, cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu 
modificările și completările ulterioare;  
                - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) , art.133 alin.(1), art.139 

alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



 
h o t ă r e ş t e : 

 
 
       Art.1. Se aprobă rectificarea datelor tehnice  ale unor construcții redate în anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre, ce urmează a fi înscrise în cartea funciară astfel: 
a) La poziția 125 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Ciumani, se rectifică suprafața construită la sol a Bazei sportive multifunționale din 

suprafața de 196 mp în  suprafața de 183 mp măsurată. 

b) La poziția 126 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Ciumani, se rectifică suprafața Terenului de sport multifuncțional din suprafața de 

969,29 mp în suprafața de 989 mp măsurată. 

      Art.2. Se aprobă însușirea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea funciară 

nr.50252 Ciumani a construcțiilor: Bază sportivă multifuncțională –suprafața construită la sol 

183 mp, Teren sportiv multifuncțional – suprafața construită 989 mp, întocmită de 

topograful autorizat ANCPI Zsigmond István, conform anexei nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Ciumani. 

       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija  secretarului general al unității 
administrativ teritoriale primarului comunei Ciumani,  Prefectului Județului Harghita,  și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și la sediul acesteia.  
 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează  pentru legalitate 
        Péter László                                              Secretar general: Balogh Zita      
 
 
 
 
 
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 29 

noiembrie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13  

consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 

 


