
ROMANIA
JUDETUL MURE$

HOTARAREA NR. 14
Din 19 februarie 2020

Privind inscrierea dreptului de proprietate al oraqului Ungheni asupra imobilului:teren
intravilan in suprafa[d' de 1962 mp., inscris in Cartea Funciar5 nr.505g6/Ungheni, sub

nr.cad./top.50596

Consiliul Local al oraqului Ungheni, intrunit in gedinla ordinara, din data de 19
februarie 2020,

Avdnd in vedere incheierea O.C.P.I. Mureq nr.74777/1g.10.2019, lu6nd act de
inscrierile din Cartea Funciard nr. 50586 Ungheni, B. Partea II. proprietari qi acte,

Analizdnd Referatul de aprobare nr. 7098 din 30.10.2019 al dlui prodan victor -
primarul oragului Ungheni, Raportul de specialitate nr. 7279/06.ll.20Ig intocmit de dl platon

Mihail, Raportul de specialitate nr. 764612lJl.20l9 al Serviciului financiar-contabilitate,
resuse umane' impozite qi taxe locale, Raportul de specialitate nr. 776106.02.2020 al
Arhitectului gef

Yazand proiectul de hotdr6re w. 7099130.10.2019 propus de primarul oragului
Ungheni qi avizat favorabil de doud comisii de specialitate qi nefavorabil de o comisie de
specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art.7, alin.(l) din Legea nr. 5212003 privind transparenla
decizionald in administralia public6, prin publicarea Anuntului nr. 7100/30 .IO.2U,g,

A;a cum reiese din prevederile Legii nr.7ll996,legea cadastrului qi a publicitllii
imobiliare, a Ordinului directorului A.N.C.P.L nr.700 din 09.07.2014 privind aprobarea

Regulamentului de avizare, recepfie qi inscriere in eviden{ele de cadastru qi carte funciard,
a$a cum a fost completat gi modificat prin ordinul o.c.p.I. nr.134012015,

Ludnd in considerare prevederile art.553 , alin.(2), art.562,Alin.(2), art.ggg, din Legea

nr.28712009 , noul cod civil, republicat in 2011,

in temeiul art.l29, alin. (2),1it."c", art.r36, art.l3g,alin. (3), Iit.,,g,,, art.zg6, art.296,
alin. (2) din o.u.G.nr.57l20l9 privind codul administrativ,
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HoTARA$rE

Art'l Aprobarea preludrii in domeniul privat al oragului ungheni a imobillului: teren
intravilan,categoria de folosinfd: drum, in suprafaf d,de r962mp., inscris in cartea Funciar'
nr'50586fungheni, sub nr.cad./top.50586 ca urmare a renuntdrii la dreptul de proprietate a
proprietarilor tabulari, conform actului notarial m. 707 din 16.04.2019 emis de Np chigiu
Sever Alex.

Art'2 Aprobarea trecerii imobilului teren inscris in cartea Funciard nr.505g6fungheni,
sub nr'cad'/top'50586 in suprafald, de 1962 mp. din proprietatea privatd a oraqului ungheni
in domeniul public al oraqului Ungheni.

Art'3 Aprobarea pentru completarea in mod corespunzdtor a inventarului bunurilor
ce aparfin domeniului public al oraqului Ungheni, aprobat prin HCL nr.20 din 03.06.2001
astfel cum a fost modificataprin HCL nr.28 din 29.07.2010, HCL nr.70 din 24.1r.2015 qi
HCL nr.24 din 1 6.05.201 7.

Art'4 Se mandateazd primarul oraqului Ungheni sE ducd la indeplinire a prezentei
hotdrAri.

Art.5 Prczentahotlr6re se comunicd:

- Institufiei Prefectului - judelul Mures,

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

- Serviciuluiadministrafiepublic6,

- Serviciului urbanism qi amenajareateritoiului,

- Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, taxe qi impozite locale.

Adoptata in Ungheni ,la datade 19 februarie 2020
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