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Privind desemnareacomisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate
privat ă

Consiliul local al comunei Ulie
21.08.2020  

Având în vedere: 

Procedura premergătoare adopt

Referatul de aprobare a Primarului comunei Ulie
Compartimentului de cadastru 
Hotărâre nr.: 174/S din 14
economico-financiară, Agricultur
21.08.2020 

Ținând cond de prevederile legale:

Art.12 din Legea nr.: 18/1991 pri
completările ulterioare coroborat cu prevederile 
pentru aprobarea Regulamentului p
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privat
modului de atribuire a titlurilor de pro
cu modificările ulterioare; 

În temeiul art. 87 alin. (3), 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) 

lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare Consili

 

Art. 1. Se constată încetarea calit
dreptului de proprietate privată
funcție; JakabTörökAdél inginer agronom în urma suspend
creșterea copilului, Miklosi Ferenc reprezentant DADR Harghita în urma restructur
plecării din funcție, domnul Szak
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HOTĂRÂREA NR. 31/2020 

Privind desemnareacomisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate
privat ă a terenurilor din Comuna Ulieș 

Consiliul local al comunei Ulieș, judetul Harghita întrunit în ședinta ordinar

ătoare adoptării Hot ărârii Consiliului local al comunei Ulie

a Primarului comunei Ulieș nr.: 171/S din 14
cadastru și de topografie nr.: 178/S din 20.08.20

14.08.2020; Avizul comisiei de specialitate pentru activit
ă, Agricultură, Amenajarea teritoriului și urbanism nr.: 1

cond de prevederile legale: 

18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modific
rile ulterioare coroborat cu prevederile art.2 din Anexa nr.l. al 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuț
dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, a modelului 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în poses

În temeiul art. 87 alin. (3), 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) 

i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 

ările ulterioare Consiliul local al Comunei Ulieș adopt

HOTĂRÂRE 

ea calității următorilor membrii din cadrul comisiei de stabilire a 
dreptului de proprietate privată: FazakasLászló, în calitate de secretar în urma de

TörökAdél inginer agronom în urma suspendării raportului de serviciu pentru 
terea copilului, Miklosi Ferenc reprezentant DADR Harghita în urma restructur

ie, domnul Szakács Sándor inginerîn urma schimbării de că

 

Privind desemnareacomisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate 

dinta ordinară din data de 

rârii Consiliului local al comunei Ulieș: 

71/S din 14.08.2020; raportul 
.2020; Proiectul de 

tate pentru activități 
i urbanism nr.: 181/S din 

ă, cu modificările și 
H.G. nr.: 890/2005 
țiile și funcționarea 

asupra terenurilor, a modelului și 
n posesie a proprietarilor, 

În temeiul art. 87 alin. (3), 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) 

i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 

ș adoptă prezenta: 

din cadrul comisiei de stabilire a 
, în calitate de secretar în urma demisiei din 

rii raportului de serviciu pentru 
terea copilului, Miklosi Ferenc reprezentant DADR Harghita în urma restructurării și 

ării de către Ocolul Silvic 
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Privat Odorheiu Secuiesc, domnul Toth Albert 
Szabo Dénes Jr. în calitate de proprietar în urma i

Art. 2. În cadrul comisiei de stabilire a dreptului de proprietate privat
următorilor membrii: 

1. Țăran Eniko 
2. Toth Lehel 
1. Kadar Attila 
2. Orban Lukacs  
3. Jakab Béla  

Art. 3. - Președintele Comisiei locale 
proprietate privatăasupra terenurilor va aduce la î

Art. 4. Prezenta Hotărâre va intra
componenţei comisiei pentru stabilirea 
eliberat de Prefectul judeţului Harghita

Art. 5. - Prezenta hotarare va fi comunicata prin 
urmeaza:Institutiei Prefectului 
FazakasLászló; domneiJakabTörökAdél inginer agronom, domnului Miklosi Ferenc, 
domnuluiSzakács Sándor, mostenitorilordomnului Toth Alb
domnei Țăran Eniko, domnului inginer Toth Lehel, domnului inginerK
domnuluiOrban Lukacs, domnului Jakab Bela
pentru stabilirea dreptului de proprie
prezenta Hotărâre se va aduce la cuno

Ulieș la data de 21.08.2020 

 
 
 Președintele ședinț
 Derzsi Albert 
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Privat Odorheiu Secuiesc, domnul Toth Albert în calitate de proprietar în urma decesului 
ate de proprietar în urma inactivității. 

cadrul comisiei de stabilire a dreptului de proprietate privată se propune

în calitate de secretar 
în calitate de inginer agronom 
inginerOcolulSilvicPrivatOdorheiuSecuiesc
în calitate de reprezentant al proprietarilor deposeda
în calitate de reprezentant al proprietarilor deposeda

edintele Comisiei locale Ulieș, judetul Harghita pentru stabilirea 
asupra terenurilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot

ărâre va intra în vigoare după emiterea ordinului
ei comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

ţului Harghita. 

Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Secretarului comunei, dup
urmeaza:Institutiei Prefectului - judetul Harghita; Primarului comunei 

; domneiJakabTörökAdél inginer agronom, domnului Miklosi Ferenc, 
, mostenitorilordomnului Toth Albert, domnului Szabo D

ran Eniko, domnului inginer Toth Lehel, domnului inginerK
domnuluiOrban Lukacs, domnului Jakab Bela și membrilor Comisiei locale de fond funciar 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. Prin grija secretarului 

râre se va aduce la cunoștință publică. 

ședinței Contrasemneaz
 Persoana desemnat

Cu atribu
Ță

 

proprietar în urma decesului și 

se propune desemnarea 

inginerOcolulSilvicPrivatOdorheiuSecuiesc 
în calitate de reprezentant al proprietarilor deposedați 

calitate de reprezentant al proprietarilor deposedați 

, judetul Harghita pentru stabilirea dreptului de 
inire prevederile prezentei hotărâri. 

ui de modificare a 
 asupra terenurilor, 

Secretarului comunei, după cum 
Primarului comunei Ulieș domnului 

; domneiJakabTörökAdél inginer agronom, domnului Miklosi Ferenc, 
ert, domnului Szabo Dénes Jr., 

ran Eniko, domnului inginer Toth Lehel, domnului inginerKadar Attila, 
embrilor Comisiei locale de fond funciar 

Prin grija secretarului 

Contrasemnează  
Persoana desemnată 

Cu atribu ții de secretar 
ăran Eniko 


