
 

 

 
 

ROMANIA 
 JUDETUL MARAMURES     

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 
 

                            cu privire la  aprobarea documentaţiei de dezmembrare în două  noi numere cadastrale  a unui imobil  
                 situat in  intravilanul comunei Băița de sub Codru   aparținând  domeniului public al comunei Băița de sub Codru  

 
Având în vedere; 

-referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului  

local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului general al comunei; 

                            - prevederile  Legii nr 7/1996, legea cadastrului si publicităţii imobiliare, cu modificările si completările ulteri-

oare,precum  și a  Regulamentului de avizare, recepţie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificările si 

completările ulterioare;  

               - anexa nr. 13 la HGR .nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al comunei Băița de sub Codru ,precum 

și  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Băița de sub Codru ,însușit  prin HCL nr.46/2017; 

- prevederile art. 21 din legea nr. 213/1998,privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu  

completările şi modificările ulterioare; 

  - planurile de amplasament și delimitare a imobilului propus  spre dezlipire vizate de către OCPI Maramureș și 

încheierea nr. 33683/2019 a OCPI cu privire la aprobarea propunerii de dezlipire;  

  In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”c” aliniatul 6 litera”c ” și    art.196  aliniatul 1 litera „a”   

din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 
              Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data de  28 mai  

2020,adoptă prezenta ; 
 

HOTĂRÂRE : 
   

 

           Articolul 1.  Se  aproba documentaţia de dezlipire a imobilului  situat in  intravilanul localității Băița de sub Codru nr. 

imobil 239 ,comuna Băița de sub Codru , nr cadastral 50075 in suprafaţa de 1656 mp , în două noi numere cadastrale ,astfel;  
-  nr cadastral 50582,în suprafață  de 770  mp,intravilan, categoria de folosinţa  curți construcții,teren aferent   dispensarului 

uman cuprins în domeniul public al comunei  Băița de sub Codru . 

-  nr cadastral 50583, în suprafață de 886 mp, intravilan, categoria de folosinţa curți construcții, -parcare publică,cuprins 

în domeniul public al comunei  Băița de sub Codru. 

 Articolul 2. Se va complete inventarul –Bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Băița de sub Codru .însușit 

prin HCL nr.18/2001 și HCL 46/2017,la  poziția nr. 25 din inventar, cu numerele  cadastrale  noi atribuite. 
              Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  
secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și  ; 
  -OCPI MARAMURES  

 

                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

                                                                                              POP DUMITRU 
 

                                                                                       _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  28  MAI    2020.        ______________________ 

  

 Nr. 15.   

 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii  

împotrivă,din numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 
 


