
 

 

 
 

ROMANIA 
 JUDETUL MARAMURES     

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 
 

              privind modificarea și identificarea  fără elemente de carte funciară a unor imobile      

                                    aparținând domeniului public al comunei Băița de sub Codru . 

 

 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, raportul compartimentului de specialitate din  

aparatul de lucru al primarului comunei prin care se propune identificarea  cu date cadastrale a imobilelor cuprinse în  inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public a comunei Băița de sub Codru ,precum şi avizul secretarului comunei; 

  Având în vedere anexa nr. 13 la HGR .nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al comunei Băița de sub 

Codru  și ținând cont de planurile de amplasament și delimitare întocmite de către topograf autorizat cu identificarea în natură a 

terenurilor și construcțiilor ce se regăsesc în domeniul public al comunei Băița de sub Codru ,însușit  prin HCL nr.46/2017; 

Având în vedere prevederile art. 21 din legea nr. 213/1998,privind proprietatea publică şi regimul juridic al  

acesteia cu completările şi modificările ulterioare; 

  Ținând cont de planurile de amplasament și delimitare întocmite de către topograf autorizat cu identificarea în 

natură a terenurilor și construcțiilor ce se regăsesc în domeniul public al comunei Băița de sub Codru ,însușit  prin HCL nr.46/2017; 

In temeiul prevederilor articolului 36 , alineatul 2 litera „c”,aliniatul 5  litera „a” ,articolului  115 aliniatul 1 litera  

„b”şi a art. 123 din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 

20  februarie 2007,cu modificările şi completările ulterioare ; 

 Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 aprilie  2019; 
       

HOTĂRASTE : 
 

  Articolul 1.  Se identifică în natură fără elemente de carte funciară următoarele imobile; 
- un imobil format din 2  tronsoane având categoria de folosință ”stradă” sub denumirea  ”Peste vale ”  situate în 

intravilanul  și extravilanul localității URMENIȘ,în lungime totală de 1645,3 ml și suprafață totală de 15850  mp ,dispuse astfel; 
               - de la Km 0,00 legatura cu DJ 182 D  la Km 1+ 519,7 în lungime de  1519,7 ml  și  suprafață de 14250 mp din 

care 2611 mp situați în extravilanul localității și 11639 mp situați în intravilanul localității. 

  - de la Km 1+519,7 la Km 1+645,3 m  în lungime de 125,6 m și suprafață de   1600 mp situați în intravilanul 

localității Urmeniș.  

-un imobil format dintr-un singur tronson având categoria de folosință ”stradă” sub denumirea  ”Pe Deal ”  situat în 

intravilanul și extravilanul  localității URMENIȘ,în lungime totală de   904,4  ml și suprafață totală de 7330 mp , din care 6151 

mp situați în intravilanul localității și 1179 mp situați în extravilanul localității,conform planurilor de amplasament și delimitare 

întocmite de către inginer autorizat, ce constituie anexele  nr. 1-3 la prezenta hotărâre,anexe ce fac parte integranta din aceasta.. 

  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  pozițiile  nr. 79 și 80 din inventor, cu datele cadastrale ,după atribuirea nr. 

cadastrale  și întabulare. 
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare la sediul instituției  si se comunica : 
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures 
- OCPI   Maramureș. 

- Primarului comunei 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

               DUMUȚA GHEORGHE 
     CONTRASEMNAT 

                                       SECRETARUL COMUNEI  

                                         DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la 23.04.2019. 

Nr.22 . 
 

Nota; 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împotrivă,___0___abțineri din 

numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   

 

          



 

    


