ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA

___________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA nr. 17
din 16.05.2013
privind aprobarea notării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică a
Comunei Repedea, asupra imobilului „teren neproductiv”, în locul numit Tomnatic,
înscris în CF. nr. 50081 Poienile de sub Munte, cu nr. topo. 4589/18, în suprafața de 9627 mp
Consiliul Local al comunei Repedea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 16.05.2013, la convocarea primarului, conform dispoziţiilor art. 39, alin. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată.
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre si expunerea de motive prezentate de primarul comunei Repedea,
privind aprobarea notării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publica a comunei Repedea,
asupra imobilelor - teren neproductiv în locul numit „Tomnatic”, înscris în CF. nr. 50081 Poienile de
Sub Munte, cu nr. topo. 4589/18, în suprafața de 9627 mp.;
- Documentaţia cadastrală întocmită de către topograf VIDAM KLARA rezultă faptul că, teren
de natură pășune în locul numit Tomnatic se afla situat pe UAT Repedea și este înregistrat la poziția
43 din Anexa nr. 50 din H.G. nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Maramureș;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei agricultură , apărarea drepturilor
cetăţenilor, protecţie socială şi sănătate;
- Raportul compartimentului buget-finanţe din cadrul aparatului propriu de specialitate a
primarului;
- Avizul secretarului asupra proiectului de hotărâre;
- In temeiul prevederilor Legi nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor și județelor;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlul II- Publicitatea imobiliară - Art. 21-36 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii
imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.554 și ale art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
- O.U.G. nr. 44/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului aprobată prin Legea
nr.499/2004;
- În baza dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. (c), art.45, art. 120 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată şi modificată,
Consiliul local Repedea adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă notarea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică a comunei
Repedea , asupra imobilului - teren neproductiv în locul numit Tomnatic, înscrisă în CF. nr. 50081
Poienile de sub Munte cu nr. topo. 4589/18, cu suprafața de 9627 mp, la poziția 43 din anexa nr.50
din H.G. nr.934/2002.
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Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte dl. Țiudic
Pavel, primarul comunei Repedea.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului
local, prin publicare pe site-ul Primăriei Repedea şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
- Primarul comunei Repedea;
- Compartimentului financiar-contabil;
- Compartimentului de achiziţii publice;
- Compartimentului agricol din cadrul Primăriei
- O.C.P.I. Maramureş - Biroul de Carte Funciară Viseu de Sus.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Şmolnar Gheorghe

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Popovici Pavel

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local Repedea din
data de 16.05.2013 cu __8__ voturi pentru, __0___voturi împotriva, ___2___ abțineri din numărul total de 13
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă 10 consilieri.
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