ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 64
DIN 31.07.2017
privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr. top. 401-402, înscris în CF nr. 401809 Buziaş, în
suprafaţă de 6086 mp , situat în oraş Buziaş, strada Principală, nr. 8, jud. Timiș
C o n s i l i u l Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;








Având în vedere referatul Serviciului investiţii, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei oraş Buziaş, înregistrat cu nr. 219/2017, prin care se evidenţiază necesitatea dezlipirii
terenului cu nr. top. 401-402, înscris în CF nr. 401809 Buziaş, în suprafaţă de 6086 mp , situat în
oraş Buziaş, strada Principală, nr.8 , operaţiunea dezlipirii fiind necesară în vederea soluționării
notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, existente pe terenul în cauză , pentru a exista
posibilitatea delimitării în mod clar a obligațiilor de soluționare a notificării cu privire la imobilele
deținute de fiecare entitate juridică în parte, ținând seama de faptul că atât construcțiile existente
cât și terenurile aferente sunt deținute de entități juridice diferite.;
Luând în considerare Documentaţia cadastrală pentru dezlipirea imobilului mai sus identificat,
întocmit de S.C. „Top – As” S.R.L., avizată de OCPI Timiş cu nr. 19167/11.07.2017
Ţinând seama de raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Buziaş prin care se
acordă aviz favorabil;
Având în vedere prevederile art. 9 și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 și ale Hotărârii de
Guvern nr. 250/2007 privind Normele de aplicare a Legii 10/2001 ;
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. 9, şi art. 45 alin. 3, art. 115 alin1, lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă dezlipirea terenului cu nr. top. 401-402, înscris în CF nr. 401809 Buziaş, în
suprafaţă de 6086 mp , situat în oraş Buziaş, strada Principală, nr.8, jud. Timiș conform planului din
Documentaţia cadastrală pentru dezlipirea/dezmembrarea imobilului, întocmit de S.C. „Top – As” S.R.L.,
avizată de OCPI Timiş cu nr. 19167/11.07.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Imobilele vor fi înscrise în cărţi funciare nou înfiinţate, în proprietatea Statului Român .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul investiţii , urbanism ,
amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei Oraşului Buziaş.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş ;
- Primarului Oraşului Buziaş;
- Serviciului Investiţii , urbanism , amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii şi Serviciului
administraţie publică locală din cadrul Primăriei Oraşului Buziaş;
- O.C.P.I. Timiş;
- Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Lugoj;
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