ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 28
DIN 26.10.2016
privind aprobarea înfiinţării Cărţilor funciare pentru imobile din extravilanul UAT Buziaş
- reprezentând drumuri vicinale ( limitrofe ), în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi
administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timi ş ;













Luând în considerare adresa S.C. Top. – As SRL, în calitate de prestator al serviciilor de
înregistrare sistematică a imobilelor în sistem integrat de cadastru și carte funciară ,
conform contractului de servicii nr. 12159/2016, adresă înregistrată la Primăria oraș
Buziaș cu nr. 12823/2016, prin se înaintează lista imobilelor pentru care se solicită
adoptarea hotărârii Consiliului Local necesară derulării lucrărilor de înregistrare
sistematică a imobilelor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
pentru sectoarele 1 și 2;
Având în vedere referatul Serviciului investiţii, urbanism si amenajarea teritoriului ,
protecţia mediului, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraş Buziaş, înregistrat cu nr.
13016/2016;
Ținând seama de contractul pentru finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru
și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică încheiat între unitatea
administrativ teritorială Buziaș și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș,
înregistrat cu nr. 11798 din 25.08.2016;
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Buziaş prin care se acordă aviz favorabil;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a
modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile
administrativ-teritoriale;
În baza prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 1, alin. 2 lit. c) şi art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1, lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Cărţilor funciare pentru imobilele din extravilanul UAT Buziaş
- reprezentând drumuri vicinale ( limitrofe ), în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi
administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş, după cum urmează:
1.
De 141/2, în suprafață de 7342 mp ;
2.
De 363/2, în suprafață de 2726 mp;
3.
De 371/1, în suprafață de 2805 mp;
4.
De 371/4, în suprafață de 3119 mp;
5.
De 376, în suprafață de 6063 mp;

De 380/1/19, în suprafață de 4977 mp;
De 380/1/20, în suprafață de 1987 mp;
De 380/2, în suprafață de 3494 mp;
De 386/6, în suprafață de 4221 mp;
De 389, în suprafață de 3739 mp;
De 397, în suprafață de 194 mp;
De 398, în suprafață de 2250 mp;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Buziaş, care va asigura întocmirea documentației tehnice și transmiterea acesteia în vederea
avizării şi îndeplinirii formalităţilor necesare înfiinţării de Carte Funciară.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş ;
- Primarului Oraşului Buziaş;
Serviciului investiţii , urbanism , amenajarea teritoriului , protecţia mediului, achiziţii
publice şi Serviciului administraţie publică locală din cadrul Primăriei Oraşului Buziaş;
O.C.P.I. Timiş
Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Lugoj;
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ALDAN FLORIAN PETRU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAȘ
VLADA CRISTINA
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