ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 61/2017

privind dezmembrarea şi stabilirea formei de proprietate a terenului intravilan aferent sediului
Primăriei şi Consiliului local al comunei Vetiş, identificat cu nr. top. 100365
Având în vedere Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș în
calitate de iniţiator, Raportul de specialitate şi Raportul Comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local al comunei Vetiș, precum şi Planul de amplasament şi delimitare a imobilului nr.
5440/02.11.2017 întocmită de ing. Făt I. Nicolae,
Respectând prevederile:
o art. 7 alin. (2), art 879 şi art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.
287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
o art. 20, art. 21 lit. a) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
o art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare,
o art.25 alin.(2) dinLegea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
o art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară,
o art. 10, art. 21 alin. (1) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c) şi art. 119, art. 120 şi art.122 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2017, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită “Plan de amplasament şi
delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare” executată de ing. Făt I. Nicolae,
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Se aprobă dezmembrarea şi stabilirea formei de proprietate a imobilului-teren,
situat în comuna/sat Vetiş, nr.437, proprietatea comunei Vetiş, cu număr cadastral 100365,
înscris în Cartea Funciară 100365 a comunei Vetiş, în trei loturi după cum urmează:
a) lotul nr.1 având suprafaţa măsurată de 7.148 m.p.– categoria de folosinţă curţi
construcţii, proprietate publică a comunei Vetiş;
b) lotul nr.2 având suprafaţa măsurată de 1.000 m.p.– categoria de folosinţă curţi
construcţii, proprietate publică a comunei Vetiş;
c) lotul nr.3 având suprafeţele măsurate 233-Curţi Construcţii, 9.225-Arabil intravilan,
9.224-Arabil intravilan proprietate privată a comunei Vetiş.
Art.3 - Se mandatează Primarul comunei Vetiş dl. Iuliu Ilyes să semneze actul autentic
de dezmembrare.

Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe siteul Primariei comunei şi se transmite către: Primarul comunei VETIŞ, Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Satu Mare, Instituţia Prefectului judeţul Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRILĂ NICOLAE-ALEXANDRU

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14Voturi
împotrivă- 0 Abţineri-0

