
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA VÂRGHIŞ 

CONSILIU LOCAL 

  
HOTĂRÂREA NR. 15/2022 

cu privire la modificarea HCL nr. 10/2022 privind însușirea documentației cadastrale 
pentru actualizarea informațiilor tehnice cu privire la imobilul situat în Comuna Vârghiș, 

înscris în CF nr. 23766 Vârghiș  
 
 

Consiliul Local al Comunei Vârghiș, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Vârghiș cu 
privire la modificarea HCL nr. 10/2022 privind însușirea documentației cadastrale pentru 
actualizarea informațiilor tehnice cu privire la imobilul situat în Comuna Vârghiș, înscris în CF nr. 
23766 Vârghiș,  
 Luând în considerare prevederile art. 10 alin. (2), art. 24 alin. (2) și art. 41 din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, 
 Ținând cont de prevederile art. 885 și art. 888 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 
287/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.e) și 
art. 196 alin. (1) lit. a. din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

        Art. 1. – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vârghiș nr. 10/2022 se 
modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. –Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vârghiș nr. 
10/2022 și va avea următorul cuprins:  

“Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscis în CF nr. 23766 
Vârghiș, nr. top 127/2, 130/2/1, 128/2, 129  cu suprafața de 2.242 mp, prin înscrierea în cartea 
funciară a suprafeței măsurate de 2.139 mp, parcela cu nr. top 129 având faptic o suprafață de 
1.071 mp, cu 103 mp mai mică decât cea înscrisă în CF nr. 23766 Vârghiș.” 

Art.3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Comunei Vârghiș. 
 

 
Vârghiș, la 11 aprilie 2022 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Román Attila          CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL                                                           
Kolumbán Boglárka 

 

 


