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HOTARAREA NR.32
Din 29 iulie 2020

Privind inscrierea dreptului de proprietate al oraEului Ungheni asupra imobilului teren
intravilan in suprafa[d de 3212 m.p., inscris in Cartea funciar5 nr. 52g54/Ungheni, sub

nr. cad./top 52854

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinfa ordinara, din data de 29 iulie
2020,

Urmare a solicitdrii dlui Toma Gheorghe, inregistrata la Primaria oraqului Ungheni sub

nr.15674106.02.2020, a Actului notarial r:r.669lll.04.2020 emis de NP ChiEiu Adria Ioana,

AvAnd in vedere Referatul de aprobare rr. 2793 din 05.05.2020 al primarului ora;ului
Ungheni, Raportul de specialitate nr. 2906112.05.2020 al Serviciului administrafie publicd,

Raportul de specialitate nr. 3033/19.05 .2020 al Arhitectului qef qi Raportul de specialitate nr.

4488122-07.2020 al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale,

Lu6nd act de inscrierile din Cartea Funciar6 nr. 52854Ungheni, B. Partea II. proprietari

gi acte,

Yazand proiectul de hotdrdre nr.2794105.05.2020 inifiat de primarul oragului Ungheni qi

avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art.7, alin.(l) din Legea rr.5212003 privind transparenla

decizionalS in administralia public6, prin publicarea Anuntului rc.2796105.05.2020,

in conformitate cu prevederile art. 553, alin, (2), art. 562,alin. (2), aft. 889 din Legea nr.

28712009 - Noul Cod Civil, republicat in 201l,

Aqa cum reiese din prevederile Legii nr. 711996 - Legea cadastrului qi publicitdlii

inrobiliare, ale Ordinului directonrlui A.N.C.P.I. nr. 7OO!O9.O7.20l4 privind aprobarea

Regulamentului de avizare, recepfie qi inscriere in evidenfele de cadastru qi carte funciara, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare,

in tenieiul art. 129, alin. (2),lit. ,,c", art. l3g, alin. (2), art. 196, alin. (l), lit. ,,a,, din

O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare

HOTARA$TE



Art'l Se aprobd preluarea in domeniul privat al oraqului Ungheni a imobilului teren
intravilan' categoria de folosinfd drum, in suprafaf d de 3212 m.p., inscris in cartea funciarf,
nr' 52854ungheni, sub nr' cad./top 52854,ca unnare a renunfarii la dreptul de proprietate al
proprietarilor tabulari, conform actului notarial w. 669/n.04.2o2oemis de Np chiqiu Adria
Ioana.

Art'2 Aprobarea trecerii imobilului teren inscris in cartea funciara nr. 52g546ngheni,
sub nr' cad'/top 52854, in suprafaf d, de 3212m.p., din proprietatea privatE a oraqului Ungheni
in domeniul public al oraqului Ungheni.

Art'3 Aprobarea pentru completarea in mod corespunz[tor a inventarului bunurilor ce
aparfin domeniului public al oraqului ungheni, aprobat prin H.c.L. w.20 din 03.06.2001,
astfel cum a fost modificatd prin H.c.L. nr. 28 din2g.07.2010, H.c.L. nr. 70 din24.ll.2015
;i H.C.L. nr.24 din 16.05.2017.

Art'4 Se mandateaza primarul oraqului ungheni sr duc[ la indeplinire prezenta
hotdrdre.

Art.S Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei prefectului judetului Mures;

- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,
- Serviciuluiadministrafiepublicd,

- Arhitectului gef;

- Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale.

Adoptata in Ungheni ,la data de 29 iulie 2020
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