ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă totală de 269134 mp.,
situat în extravilanul localităţii Cociu, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud, înscris în CF nr.25434 Cociu, nr.top. 736/133/2 aparţinând domeniului
public al comunei Şintereag

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 19.01.2012 în prezenţa a 12 consilieri,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/4245 din
07.12.2011;
- raportul nr.I.6/84 din 10.01.2012 al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de
doamna Rus Zamfira– referent de specialitate cu privire la aprobarea
dezmembrării terenului în suprafaţă totală de 269134 mp., situat în
extravilanul localităţii Cociu, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa – Năsăud,
înscris în CF nr.25434 Cociu, nr.top. 736/133//2 aparţinând domeniului public
al 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.9/13 din 18.01.2012;
- 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.9/14 din 18.01.2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu nr.I.9/15
din 18.01.2012;

În conformitate cu:

-

prevederile Documentaţiei cadastrale pentru înscrierea terenului în cartea
funciară, întocmită de către domnul Avram George – Narcis ;
prevederile art.3 alin.(1) şi alin.(4) Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietatea publică, cu modificările şi competările ulterioare ;
prevederile art.858-art.868, art.876-art.901 din Legea nr.287/2009,
republicată, privind Codul civil ;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. ,,c” şi alin.(9), art.44, art.45 alin.(3)
şi alin.(5) şi art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă totală de 269134
mp., situat în extravilanul localităţii Cociu, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud, înscris în CF nr.25434 Cociu, nr.top. 736/133/2 aparţinând domeniului
public al comunei Şintereag, conform Documentaţiei cadastrale pentru înscrierea în
cartea funciară, prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, în 2 parcele de teren, după cum urmează:
- parcela cu nr. cadastral 736/133/2/1 în suprafaţă de 150 mp. se încrie în
proprietatea publică a comunei Şintereag;
- parcela cu nr. cadastral 736/133/2 /2 în suprafaţă de 268984 mp.se înscrie
în proprietatea publică a comunei Şintereag.
Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şintereag-domnul Bob Ioan.şi compartimentul urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei
Şintereag- doamna Irimieş Adriana Gabriela cu:
-

primarul comunei Şintereag- domnul Bob Ioan;
Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud;
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag;
compartimentul evidenţă agricolă şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Şintereag;
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa – Năsăud – Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Beclean.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
RUSU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 19.01.2012.
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Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali prezenţi
la şedinţă.

