ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R E A NR.6/27.01.2012
privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru parcelarea imobilului înscris în
CF 70333 Baia de Arieş , str.Piaţa Băii, jud. Alba
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, privind aprobarea documentaţiei
cadastrale pentru parcelarea imobilului înscris în CF 70333 Baia de Arieş, str.Piaţa Băii, jud. Alba,
raportul de specialitate nr. 242/2012 întocmit de către biroul tehnic; raportul comisiei de
specialitate nr.1, din cadrul consiliului local;
Văzând documentaţia întocmita de către Ioan Uţiu – expert topograf şi a măsurătorilor
executate asupra imobilului înscris în CF 70333 Baia de Arieş, -curti constructii în suprafaţă totală
de 3519 mp.aflat în proprietatea Oraşul Baia de Arieş – Domeniul public, în cota de 1/1 parte ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 Legea Cadastrului şi publicităţii imobiliare
cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Ordinului nr. 634
din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ; ale art.36 alin.2 lit.c din Legea
nr.215/2001;
În temeiul art.45 si art.115 alin.( 1 ) lit.,,b’’din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală întocmită de către Ioan Uţiu– expert topograf,
privind parcelarea imobilului înscris în CF 70333 Baia de Arieş, str.Piaţa Băii -curţi construcţii în
suprafaţă totală de 3519 mp.aflat în proprietatea Oraşului Baia de Arieş – Domeniul public, în cota
de 1/1 parte, după cum urmează:
- Parcela 1, nr. cadastral 70510 – cu suprafaţa de 2004 mp , categorie de folosinţă - curţi
construcţii, în favoarea Oraşului Baia de Arieş –în cotă de 1/1 parte.
- Parcela 2, nr. cadastral 70511 – cu suprafaţa de 1315 mp , categorie de folosinţă - curţi
construcţii, în favoarea Oraşului Baia de Arieş –în cotă de 1/1 parte.
- Parcela 3, nr. cadastral 70512 – cu suprafaţa de 200 mp , categorie de folosinţă - curţi
construcţii, în favoarea Oraşului Baia de Arieş –în cotă de 1/1 parte.
Art. 2. Declară parcela 1 nou creată cu nr. cadastral 70510, ca domeniul privat al oraşului
Baia de Arieş .
Art. 3. Parcelele cu nr. cadastral 70511 şi 70512 rămân in domeniul public al oraşului Baia
de Arieş
Art.3. Solicită ANCPI – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, efectuarea
operaţiunilor, conform documentaţiei cadastrale anexate şi a Hotărârii Consiliului Local al oraşului
Baia de Arieş
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Compartimentului juridic;
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate şi 1
abtinere, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Nicolae

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

