ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL
COMUNA ŞINTEREAG

HOTĂRÂRE
privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a unor imobile- străzi, în
proprietatea publică a comunei Şintereag

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în ședintă ordinară din data
de 07.05.2015 în prezența a 12 consilieri locali,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/1421 din
20.04.2015;
- raportul nr.I..6/1497 din 24.04.2015al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de
doamna Rus Zamfira– inspector, cu privire la înscrierea provizorie în Cartea
Funciară a unor imobile –străzi, în proprietatea publică a comunei Şintereag;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/91 din 06.05.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport,
turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/92 din 06.05.2015;
- raportul favorabil
al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu
nr I.9/ 93 din 06.05.2015;

În conformitate cu:
- prevederile art.27, art.28 alin.(5), art.39 alin.(1), alin.(2), alin.(3) şi alin.(4),
art.40 alin.(2), alin.(5), alin.(6) din Legea nr.7/1996,republicată, Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile documentaţiei cadastrale întocmite de Expert tehnic Avram
Narcis – Bistrița;
- prevederile art.858-art.875 privind proprietatea publică, din Noul Cod Civil;
- prevederile Planului Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Şintereag nr.19 din 10.03.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.,,c”, alin.(9), art.45
alin.(3),art.115 alin. (1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001,republicată, Legea administratiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1)Se aprobă înscrierea provizorie în Cartea Funciară a unor imobile străzi în proprietatea publică a comunei Şintereag, conform documentaţiilor
cadastrale prevăzute în anexa nr.1 şi având datele de identificare conform Anexei
nr.2.
(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Imobilele-străzi cuprinse în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre nu fac
obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de
restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul
funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în

mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu
sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.
Art.3 Se atestă că terenurile care cuprind imobilele- străzi, prevăzute în Anexa
nr.2 la prezenta hotărâre nu au făcut obiectul punerii în posesie în baza legilor
fondului funciar pentru persoane fizice şi juridice.
Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul comunei Şintereag - domnul Bob Ioan.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Şintereag în
şedinţa ordinară, cu respectarea prevederilor art.45 alin.3 şi alin.5 din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un
număr de 12 voturi ,,pentru” din numărul de 12 consilieri prezenţi.
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag cu :
- primarul comunei Sintereag – domnul Ioan Bob;
- Institutia Prefectului - Judeţul Bistrita- Nasaud;
- compartimentul urbanism cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag;
- Consiliul Judeţean Bistriţa – Năsăud;
- Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa –
Năsăud.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TIGAOAN VALENTIN
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Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi la şedinţă.

