ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 70
DIN 31.08.2017
privind aprobarea actualizarii de date – diminuare suprafață din cartea funciară nr. 405099 , nr.
top 2446/c - teren situat în intravilanul localității Buziaș, strada Mihai Eminescu, proprietate
publică a Orașului Buziaș şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
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. 11462/2017;
Luând în considerare documentaţia tehnică “Plan de Amplasament şi Delimitare a imobilului”
scara 1:1000, întocmit de ing. Albulescu Constantin în data de 16.08.2017;
Ţinând seama de raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Buziaş prin care
se acordă aviz favorabil;



Luând în considerare prevederile Anexei nr. 4 a Hotărârii de Guvern nr. 977/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;



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 actualizarea de date – diminuare suprafață parcela înscrisă în cartea funciară
nr. 405099 , nr. top 2446/c - de la 26357 mp la 23464 mp, conform situației reale , măsurate din teren –
teren pe care există următoarele construcții C1 – Casă, C2 - Vestiar și C3 – Tribune,C4 Vestiar sportive,
teren situat în intravilanul localității Buziaș, strada Mihai Eminescu, proprietate publică a Orașului
Buziaș şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş, conform „Planului de Amplasament şi
Delimitare a Imobilului”, scara 1:1000, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Buziaș nr. 59 din 30.06.2017.
Art.4. 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;
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