ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Nr. 33
Din 29 iunie 2017
privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate asupra unor imobile-terenuri, apartinand domeniului public al Comunei Ogra
Consiliul Local al comunei Ogra, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară ,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 3369 / 19.06.2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobileterenuri, apartinand domeniului public al Comunei Ogra, judeţul Mureş,
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul consiliului local;
Ținând cont de documentaţia topo-cadastrală întocmită de SC TOPOMETRIC
INTELLIGENCE SRL,,
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
În considerarea prevederilor art.27 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,
actualizată şi ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. „c” şi art.115 alin.(1) li.”b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală întocmită de SC TOPOMETRIC
INTELLIGENCE SRL, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al Comunei
Ogra, Judetul Mures, asupra imobilelor –terenuri aparținând domeniului public al comunei Ogra,
prevăzute în Anexa nr.64 la HG nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş după cum urmează:
- poziţia nr.108-Teren intravilan aferent- suprafața totală - 3345 mp din care se inscrie
definitiv în cartea funciară suprafața de 3.000 mp iar diferența de 345 mp se înscrie proviozoriu;
- poziţia nr.102-Teren intravilan aferent- suprafața totală -1.036 mp din care se inscrie
definitiv în cartea funciară suprafața de 585 mp iar diferența de 451 mp se înscrie provioriu.
(2) Documentaţia menţionată la alin.(1) este cuprinsă în anexa, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă efectuarea demersurilor pentru înscrierea dreptului de proprietate al
Comunei Ogra asupra terenurilor menționate la art.1.
(2) În sensul prevederilor alin.(1), se mandatează primarul comunei Ogra, dl.Palaghie
Marian, să semneze toate documentaţiile necesare înscrierii în cartea funciară a dreptului de
proprietate.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului-Judetul Mures, Primarului
comunei Ogra, Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, care răspund de aducerea sa la
îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de internet
www.primariaogra.ro.
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