
ROMANIA                                                                                 

JUDETUL MURES 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTARAREA nr.20 

Din 27 aprilie 2017 

 
privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare 

sistematica  
 
 
 Consiliul  local   al   comunei  Ogra ,  judeţul  Mureş; 
          Avand in vedere: 

- Raportul nr.2079 din 18.04.2017  privind  solicitarea finantarii in vederea realizarii 
lucrarilor de inregistrare sistematica in conditiile art. 9 alin. 341 – 3412 din Legea nr. 7/1996- 
legea cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

-prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ultarioare, 

-Ordinul nr.819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a 
sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru 
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
În baza art. 36, alin (1), alin. (2) lit. „b” si „e”,  art. 45, alin. 2  si art. 115 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

HOTARASTE  : 

Art. 1. -  Se aproba solicitarea finanțării in vederea realizării lucrărilor de înregistrare 
sistematica , in condițiile art.9 alin. 341 – 3412 din Legea nr. 7/1996, introduse prin 
OUG nr. 35/2016, conform Anexei nr. 3 la procedura aprobata prin Ordinul 
ANCPI nr. 819/2016.  

Art. 2. -  Se imputerniceste primarul comunei Ogra pentru semnarea contractului privind 
finatarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor 
de inregistrare sistematica initiate de Comuna Ogra pentru sectoare cadastrale.  

Art. 3. -  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarul comunei Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane 

Art. 4. -  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, 
Primarului comunei Ogra, Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane si spre 
afisare. 

 
  

                PRE EDINTE DE EDIN                                          Contrasemnez   
                         Neac a Teodor                                                           SECRETAR, 

                                                                                                 Crefelean Anicu a-Ramona 

 

 


