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HOTĂRÂREA nr.43/2020 
privind propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan,  

 situat în municipiul Gheorgheni, în favoarea Parohiei Unitariene Gheorgheni, conform 
prevederilor art.36,  din Legea nr.18/1991, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare  
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

întrunit în şedinţa ordinară din  data de  19 martie 2020, 
Având în vedere: 
– Referatul de aprobare nr.1778/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni 
– Raportul de specialitate nr.3444/2020, respectiv Tabelul nominal, întocmit de 

Compartimentul pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol, cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni – privind propunerea 
pentru constituirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan, din municipiul 
Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite conform art.36 din legea nr.18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

– Cererea depusă de  Parohia Unitariană Gheorgheni prin reprezentantul legal  
Tőkés- Bencze Zsuzsánna, preot paroh. Adeverinţa de funcţionare 355/2019,  – 
înregistrată  la Municipiul Gheorgheni sub nr. 1778/2020; 

Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 
– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – aviz 

înreg. cu nr.213/C/2020; 
– Urbanism,  amenajarea teritoriului,  protecţia  mediului, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură – aviz înreg. cu nr.214/C/2020; 
 Luând în considerare prevederile: 
– art.36, alin. (2), alin. (3) din Legea nr.18/1991, Legea fondului funciar – republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
– Legii nr.165/2013,  privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, 

– art.9 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea 
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în 
posesie a proprietarilor – aprobat prin H.G. nr.890/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. (14), art.139, alin.(3), lit.g), coroborat cu 
art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
GHEORGHENI  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Propune Prefectului Judeţului Harghita atribuirea în proprietatea 
 Parohiei Unitariene Gheorgheni, a terenului intravilan, situat în  municipiul Gheorgheni, str. 
Márton Áron nr.23, judeţul Harghita.  Datele de identificare ale terenului sunt cuprinse în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni şi Compartimentul pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol, 
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni. 

Art.3  – Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Prefectului – judeţul Harghita; 
b) Primarului Municipiului Gheorgheni,  
c) Compartimentului pentru aplicarea legii fondului funciar, agricol, 

cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Gheorgheni. 

 
 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 19 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


