ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27
DIN 07.10.2016
privind aprobarea rectificării suprafeţei unor imobile
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timi ş ;







Având în vedere referatul Serviciului investiţii, urbanism si amenajarea teritoriului , protecţia
mediului, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraş Buziaş, înregistrat cu nr. 12598/2016, prin
care se propune rectificarea suprafeţei unor imobile, conform „Planurilor de Amplasament şi
Delimitare a Imobilului”– întocmite de ing. Constantin Albulescu;
Ţinând seama de raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Buziaş prin care
se acordă aviz favorabil;
În baza prevederilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza dispoziţiilor 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 rectificarea suprafeţei imobilelor :
nr. top. 404/1/1/a/1, înscris în C.F. nr. 400645 Buziaş, constând în teren intravilan neîmprejmuit,
categoria de folosință „ curți construcții”, ,, suprafaţa măsurată a imobilului fiind de 18826 mp, conform
„Planului de Amplasament şi Delimitare a Imobilului” scara 1:1000 - întocmit ing. Constantin Albulescu.
nr. cad. 401653, înscris în C.F. Buziaș nr. 401653, constând în teren intravilan , categoria de
folosință – pădure, suprafaţa măsurată a imobilului fiind de 15562 mp, conform „Planului de
Amplasament şi Delimitare a Imobilului” scara 1:1000 - întocmit ing. Constantin Albulescu.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Buziaş, care
va asigura transmiterea prezentei hotărâri către O.C.P.I. Timiş în vederea avizării documentaţiei tehnice
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;
- Serviciului contabilitate, buget, impozite şi taxe, resurse umane din cadrul Primăriei oraş
Buziaş ;
O.C.P.I. Timiş
Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Lugoj;
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