ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI BAIA DE ARIEŞ
H O T Ă R Â R E A NR.7/30.01.2017
priv-ind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor
de carte funciară pentru imobilul situat în oraşul Baia de Aries,
str. Piaţa Băii, înscris în CF 70657 Baia de Arieş
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş întrunit în şedinţă ordinară;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind însuşirea
documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară (rectificare
suprafaţă şi repoziţionare) pentru imobilele situate în oraşul Baia de Arieş str. Piaţa Băii,
înscrise în CF 70657 Baia de Arieş;
Văzând documentaţia tehnică de actualizare a informaţiilor de carte funciară
pentru imobilele situate în oraşul Baia de Arieş str. Piaţa Băii, înscrise în CF 70657 Baia de
Arieş; analizand referatul nr. 211/2017 a Biroului Tehnic;raportul de avizare al
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
Reţinând prevederite Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de
Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, actualizat şi ale Legii nr. 7/1996 Legea
Cadastrului şi publicităţii imobiliare,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale
art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 2001 privind administraţia publică locală republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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;
HOTARA$TE:
Art.1 Se însuşeşte documentaţia cadastrală întocmit ă de către expert Nicoară
Călin Nicolae privind actualizarea informaţiilor de Carte Funciară pentru imobilele
situate în str. Piaţa Băii, înscrise în CF 70657 Baia de Arieş după cum urmează:
-CF 70657 Baia de Arieş, nr. cadastral 70657 : teren intravilan,cu suprafaţa din acte de
6788 m2, se aprobă mărirea suprafeţei la suprafaţa masurată de 6961 m2.
- CF 70657 Baia de Arieş, nr. cadastral 70657-C1: Biblioteca orăşenească, cu
suprafaţa din acte de 253 m2, se aprobă diminuarea suprafeţei la suprafaţa masurată de 228 m2.
Art.2 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 tehnic;
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile si 1 abtinere , din
numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Buzgar Adriana Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

