ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 19 / 2016

Privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a terenului
înscris în CF nr 23146 – Valea Crișului
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinta sa publică ordinară din data de 23.03.2016
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de dl primar precum şi expunerea de
motive referitoare la propunerea de aprobare a documentaţiei tehnice cadastrale de
dezmembrare a unui teren în suprafaţă de 11.045 mp, proprietate publică a comunei Valea
Crişului,
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Valea Crişului, precum şi avizul secretarului comunei,
În baza şi în execuatarea prevederilor:
- art 10 alin (1) lit „d”, art 20 alin (1) şi (3) din Legea nr 7/1996, a cadastrului şi publicităţii
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr 634/2006 emis de Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de
întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
În temeiul art. 36 alin (2) lit „c”, art. 121 alin (2), art 45 alin (2) lit „e” şi art 115 alin
(1) lit „b” din Legea nr 215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire executată de PFA
Nagy Istvan, conform anexei, în vederea întabulării în Cartea Funciară a 2 corpuri funciare
distincte, a terenului proprietate publică a comunei Valea Crişului identificat conform CF
nr 23146 -Valea Crişului (Nr. CF vechi 2610) nr top/cad 23146, situat în satul Valea
Crișului nr 154 în suprafaţă totală de 11.045 mp, astfel:
Lot nr 1, nr cad 24946 – 2.860 mp
Lot nr 2, nr cad 24947 – 8.185 mp
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului
Valea Crişului, la 23.03.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VANCEA LAJOS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA

