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HOTĂRÂREA NR. 21/2022
privind aprobarea propunerii de atribuire în favoarea lui Csaki Geza

a unei suprafețe de teren proprietatea Statului Român,
situat în intravilanul comunei Dănești sub. nr. casă 449

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 29
martie 2022, convocat prin Dispoziția nr. 37/2022, emisă de primarul comunei
Dănești, județul Harghita;

Având în vedere:
- cererea dlui. Csaki Geza înreg. cu nr. 385/2022, domiciliat în comuna Dănești

nr. 451
- proiectul de hotărâre nr. 21/2022 înaintat consiliului local;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dăneşti înregistrat sub nr.77/2022;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr.78/2022;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei

Dăneşti, înregistrat sub nr.79/2022;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din Legea nr.18/1991 privind Fondul
Funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, conform procesul verbal de afișare nr. 12/2022 ;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se propune emiterea unui Ordin al Prefectului Județului Harghita în vederea
atribuirii în favoarea lui CSAKI GEZA a unei suprafețe de teren de 250 mp
identificat prin Cartea Funciară nr. 52367 (nr. CF vechi 5517) cu nr. top. 678/2,
679/3 situat în intravilanul comunei Dănești nr. casă 449.

űArt.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dănești prin Compartimentul agricol și cadastru.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Dănești, Compartimentul
agricol și cadastru, dlui. Csaki Geza, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita
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în vederea verificării legalității și se va afișa într-un loc accesibil de comunitatea
locală, de către d-na secretar general al comunei Dănești.

Dăneşti, la 29 martie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate:

Kosza Vilmos SECRETAR GENERAL
Bogács Angyalka-Klára

………………….………………… ………………….…………………


