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JUDETUL MURES
oRAguL sANcnoncru DE pAnunr

CONSILIULLOCAL

HoTAnAREA

Nr.8

Din28.0'.1.2077

privind aprobarea qi insuqirea documentafiilor cadastrale privind intabularea provizorie a terenului
de 3442 mp aferent imobilului Clddire $coal5 Sflng.de P[dure, str.Gh.Doja, nr.5 care aparfin
domeniului public al ora.sului Sdngeorgiu de Padure.
Consiliul Local all oragului S6ngeorgiu de Pddure, intrunit in qedinfd ordinard;
LuAnd act de proiectul de hotdrAre gi referatul de aprobare al Primarului oraqulr"ri in calitate de
ini{iator, calitate conferitii de prevederile art. 33 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu
rnodific6rile gi cornpletdlile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr.21512001,
Legea administraliei publice locale, repLrblicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
AvAnd ?n vedere documentafiile cadastrale cu privire la intabularea imobilelor ce apatlin
domeniului public al ora;rului respectiv a terenului aferent Clddire $coal[ situatd in S6ngeorgiu de Pddure,
str.Gli.Doja, nr.5, precum gi atribuirea de nurnere topografice cadastrale de cdtre OCPI.
Ydzdnd qi prevederile Legii nr.7/199,6, Legea Cadastrului gi PublicitSlii lnobiliare, republicat6, cu
modificlrile qi completdrile ulterioare;
modificdrile qi cornpletdrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Ordinului nr.70012014 al Agenliei Nalionale de Cadastru gi Publicitate
Imobiliar6, pentru aprotrarea Regulamentului privind confinutul, modul de intocmire gi receplie a
docurnentaliiior cadastrale, in vederea inscrierii in caftea funoiarS, cu rnodific[rile gi cornpletdrile ulterioare;
AvAnd in vedere Raportul de Specialitate al secreta.rului oraqului Sing.de Pddure, inregistrat cu nr.
802.5122.02.2017 prin care se propun spre, insuqire documentatiile cadastrale cu privire la irnobilul
men{ionate mai sus, indeplinindu-se prevederile legale in acest sens;
Avdnd in vedere avizul favorabile ale cornisiilor pe domenii de specialitate;
in temeiul art.36 (2) |it.,,c", (5) Iit. ,,e" $i (9), aft.45 (3) qi a ar"t.ll5 (1) lit. ,,b" din Legea nr,
215/200l,Legeaadrninistra{iei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare,

H0rAnA$'rE:
Art.1 Se aprobd qi insugeste documentatia cadastralS pentru irnobilul:Teren intravilan domeniul
public a oragului S6ngeorgiu de P6dure , aferent irnobilului Clddire $coald , situat in oraqul S6ngeorgiu de
Pddure, Str.Gh.Doja, nr.5, judetul Mureq in vederea inscrierii provizorie a suprafetei de 3442 mp.
Art,2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezer-rtei hotdrAri se incredinteazl, Prirnarul gi
secretarul oragului Singeorgiu de Pddure preclrm qi Serviciul Urbanism qi Amenajarea Teritoriului din cadrul
Primdriei oraqului Sdngeorgiu de Pddure
Art.3. Prin grija d-nei Bica Maria, Seoretar al oraqului SAngeorgiu de Pddure, prezenta hotbrAre va fi
comunicatd, in termenulprevdzut de lege, Primarului oragului, Prefectului Judelului Mureq qi Oficiului de
Cadastru qi Publicitate Lnc,biliard si se va aduce la cunoqtinld publicS, prin publicarea
.
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Prezenta s-a difuzat astfel:
1 ex. dos. hotdrdri;
I ex. dos. qedinla:
1 ex. lnstitutia Prefectului - Jude]ul Mureq;
I ex. OCPl-Sigliigoara

AR.

