
 

 

 
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; 

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

local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  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; 
  - 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  ce se 

regăsesc în 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; 

  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 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera” d” 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  24 iunie   

2021,adoptă prezenta ; 
 

H O T A R A R E : 

 

  Articolul 1.  Se identifică în natură fără elemente de carte funciară următoarele trei  imobile; 
- un imobil format dintr-un singur   tronson având categoria de folosință ”stradă” sub denumirea  ”Pe Vălce ”  situate în 

intravilanul   localității  Băița de sub Codru,în lungime totală de 1005 ml și suprafață totală de 8200  mp ;               
- un imobil format dintr-un singur tronson având categoria de folosință ”stradă” sub denumirea  ”Căcioreana ”  situat în 

intravilanul  localității  Băița de sub Codru,în lungime totală de  624 ml și suprafață totală de 4588 mp .  
- un imobil format dintr-un singur tronson având categoria de folosință ”stradă” sub denumirea  ”La ȘANDOR ”  situat 

în intravilanul  localității  Băița de sub Codru,în lungime totală de 272 ml și suprafață totală de 2300 mp,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. 58-59 și 62 din inventor, cu datele cadastrale ,după atribuirea nr. 

cadastrale  și întabulare. 
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  prin  publicarea în Monitorul Oficial Local, afişarea  

la sediul instituției 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   
        -  Primarului comunei 

                                -  OCPI  Maramureș  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             PETRAN SORIN-FLORIN 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  24 iunie    2021. 
  

 Nr.24. 
         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 

 



          
 

    


