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CONSILIUL LOCAL,

HoTAnAREA

Nr.26
Din 11 mai2017
privind insuqilea qi aprobarea documenta\iei cadastrale de delimitare a imobilului
qi propunere spre dezhpte .
Consiliul Local al oragului Singeorgiu de Pddure, intrunit in qedinld ordinard din 11 .05.2017
Lu6nd act de proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare ai Primarului oraqului in calitate
de ini{iator, calitate corLferitd de prevederile ar1. 33 din Legea rtr.39312004 privind Statutul aleqilor
locali, cu modificarile qri completdrile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea
nr " 21 5 12001, republic ald,cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere documenta{iile cadastrale pentru imobilele cuprinse in domeniul public al
U.A.T. Sdngeorgiu de Pddure : Clddiri Spital qi teren aferent situate in Sdng.de Pddure, P-!a Rhedey
Claudia, nr.9
Yitzlnd qi prevederile Legii nr, 711996, Legea Cadastrului qi Publicitdlii Imobiliare,
republicatd, cri modifi ctirile qi completdrile ulterioare;
f,inAnd cont de prevederile aft. 816 - 884 din Legea rr. 28712009 privind Codul civil,
republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Ordinului m.70012014 al Ager\iei Nafionale de Cadastru gi
Publicitate Imobiliard, pentru aprobarea Regulamentului privind conlinutul, modul de intocmire qi
receplie a docurnentafi.ilor cadastrale in vederea inscrierii in catlea funciard, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere Raportul de Specialitate al secretarului oraqului S?ng.de Pddure, inregistrat
cu nr.8083/2017 prin care se propun spre insugire documentaliile cadastrale cu privire la imobilul de
mai sus , indeplinindu-s,: prevederile legale in acest sens;
Av6nd in vedere avizul favorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate;
in temeiul art.36 (2)lit. ,,e", (5)lit. ,,c" $i (9), art.45 (3) gi a art.l|S (1) lit. ,,b" dinLegea
nr. 21512001, Legea aclministraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

rr0rAnAgrE:

Art.l. Se insuqe;ite qi aprobd documentalia cadastrald pentru delimitarea imobilului inscris
tn CF 51008 cu suprffi:la totald de 2146 mp Si propunere spre dezlipire in: Lot.nr.l cu suprufatu
de 1971 mp ;i Lot.nr.2 ca suprafuta de 175 mp, situate in orusul Singeorgia de Pddure, P-lu
Rlt'edey Claudia nr.9, jadelul Mures, teren intruvilun, categoria defolosinld Cc.
Art.4. Cu ducere:a la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredin[eazd,Primarul
qi secretarul oragului Singeorgiu de Pddure precum gi Serviciul Urbanism gi Amenajarea Teritoriului
din cadrul Primdriei oragului SAngeorgiu de Pddure
Art.S. Prin grija d-rei Bica Maria, Secretar al oraqului SAngeorgiu de Pddure, prezenta
hot5rdre va fi comunicatd, in termenul prevdzut de lege, Primarului oraqului , Prefectului Judelului
Mureq, OCPI Sighiqoara gi se fra aduce la cunoqtinfd public6, prin publicarea
.
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