ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin
diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig,
nr.top 101547 - localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig

Primarul Orasului.
Având in vedere:
- raportul de specialitate nr.10.234/ 19.04.2018 intocmit Serviciul
urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului Avrig, in care
se propune aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare si diminuarea
imobilului teren inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 din localitatea
Mârşa, intocmita de P.F.A.Crisan Adrian Dan;
Tinand seama de prevederile:
- art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificari si completari
-art.13 lit.c, art. 25 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul cu modificari ulterioare
-art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea
imobiliara, cu modificari ulterioare
-art.132 alin.(1) Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare receptie si inscriere in cartea funciara cu modificari ulterioare
-art.879 alin.(2), art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu
modificari ulterioare
In temeiul art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b si art.123 alin.(1) si (2) din Legea 215/2001 privind administratia publică
locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: Se aprobă documentatia tehnico cadastrala de dezlipire a
imobilului teren, inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547-teren curti
constructii situat in intravilanul Orasului Avrig-localitatea Marsa, conform
documentaţiei, intocmită de P.F.A.Crisan Adrian Dan, care devine anexă şi
face parte din prezenta hotărâre si crearea a doua corpuri funciare distincte,
astfel:
- Nr. Cad/top. 101547 – teren curţi construcţii, in suprafaţă de 238.103
mp,
- Nr.cad/top.101547/12-teren curti constructii in suprafata de 1.042 mp
cu stare de proprietate neschimbata.
Art.2: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului.
Art.3: Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor
şi persoanelor interesate.
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