CONSILIUL LOCAL CENAD

HOTARAREA NR. 41
din 31.08.2020
privind aprobarea dezmembrării imobilului
înscris în C.F nr. 404986 Cenad, județul Timiș

Consiliul local Cenad;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae -primarul comunei Cenad, în
calitate de inițiator al proiectului;
- Raportul d-lui Stefanovici Vasa-viceprimarul comunei Cenad, privind necesitatea
aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F nr. 404986 Cenad, județul Timiș;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;
- Planul de situație al imobilului de propunere de dezmembrare întocmit de P.F.
Raitok Ștefan, cu sediul în Sânnicolau Mare, Certificat de autorizare seria: RO-TM-F
NR.0021;
În temeiul:
• art.25, alin.2 din Legea nr.7/13.03.1996-Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare,
respectiv art.12 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară conform Ordinului 700/ 09.07.2014;
• art.879, alin.2 , art.880 din Legea nr.287/17.07.2009, privind Codul civil;
• art.129, alin.2, lit. b, lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019
privind Codul administrativ;
• art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală -republicată;
În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019
privind Codul administrativ;
HOTARAŞTE:
Art.1-Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.404986 Cenad, județul Timiș,
conform documentației cadastrale întocmită de P.F. Raitok Ștefan, cu sediul în Sânnicolau Mare,
Certificat de autorizare seria: RO-TM-F NR.0021, după cum urmează:
- Teren intravilan cu casa Nr.1820 se va înscrie în CF nr.404996, în suprafață de .1023 mp;
- Teren intravilan cu casa Nr.1820 A se va înscrie în CF nr.404997, în suprafață de 1.023 mp;
Art.2-Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţul Timiş-Direcţia controlul legalitaţii actelor şi contencios
administrativ;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş;
- Viceprimarului comunei;
- Compartimentului contabilitate, taxe și impozite
- Celor în cauză.
Președinte de ședință,
Giuricin Carmen

Contrasemnează,
Secretar general,
Marianuţ Miroslav

