ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a
imobilului teren intravilan înscris în CF 100153 Avrig, nr.top
21123/64/1/1/3
Primarul 0raşului Avrig.
Având in vedere:
- raportul de specialitate 24946/18.10.2019 întocmit de Biroul lucrări
publice - Compartimentul administrare patrimoniu și fond locativ , în care se
propune aprobarea documentației tehnice de dezmembrare, întocmită de
P.F.A. Adrian - Dan Crișan;
- referatul de aprobare nr.25.118/21.10.2019 al primarului orașului
Avrig;
Ținând seama de prevederile:
- art.13 lit.c, art. 25 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul cu modificări ulterioare;
- art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea
imobiliară, cu modificări ulterioare;
- art.132 alin.(1) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cartea funciară cu
modificări ulterioare;
În temeiul art.129, alin. (2) lit.c, alin.(4) lit.d, art.354 alin.(1), art.355,
art.139 alin.(3) lit.g și art.196, alin.(1) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
PROPUN :
Art.2: (1) Se aprobă documentația cadastrală de dezmembrare a
imobilului teren intravilan înscris in CF
100153 Avrig, nr.top.
21123/64/1/1/3, ]n suprafață totală de 4.800 mp, în 2 corpuri funciare
distincte, astfel:
- Nr.cad. 108935, nr.top. 21123/64/1/1/3/1, teren pentru construcţii, in
suprafaţă de 4.200 mp
- Nr.cad. 108936, nr.top. 21123/64/1/1/3/2, teren pentru construcţii, in
suprafaţă de 600 mp
(2) Corpurile funciare prevăzute la alin.(1) se identifică potrivit
referatului de admitere ( dezmembrare imobil ) nr.11.068 / 16.09.2019, emis de
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Avrig, care constituie Anexa 1 și a
Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire
care constituie Anexele 2, 3, 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează
Compartimentul administrare patrimoniu și fond locativ, din cadrul Primăriei
orașului Avrig.
Art.4: Secretarul general al Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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