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Din 29 iulie 2020

Privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr.52437Nngheni cu
suprafa{r totali de 832000 mp, proprietate privata a orasului ungheni

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

2020,

Avdnd in vedere Referatul de aprobare w. 3545/10.06.2020 al Primarul Orasului

Ungheni, Raportul de specialitate nr. 4486122.07.2020 al Arhitectului gef qi Raportul de

specialitate nr. 4517122.07.2020 al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite

gi taxe locale,

Ludnd in considerare:

- C.U. nr.50/10.06.2020 emis de primaria orasului Ungheni privind "Dezmembrare

imobil in trei loturi "
- Documentafie tehnicl pentru dezmembrare, intocmitii de S.C. CADMUR S.R.L.

pentru imobilul teren din CF 52437 Ungheni in suprafald de 832000 -p, receptionatl

de O.C. P. I.conform Referatului de admitere nr. 457 I I I | 4.07 .2020,

- Plan parcelar inregistrat cu nr.2568412020

- PUG Ungheni, aprobat prin HCL nr26120.05.2016;

Yazand proiectul de hotlrdre nr.3546110.06.2020 inifiat de primarul oragului Ungheni gi

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

Fiind respectate prevederilor art.7, alin.(l) din Legea w. 52/2003 privind transparenta

decizional6 in administralia publicd, prin publicarea Anuntului nr. 3547110.06.2020,

in conformitate cu prevederile:

- art.25 alin.2 din Legea cadastrului qi publicitiilii imobiliare w. 711996 republicatd,

cu modificdri gi completdri ulterioare $i art. 132, 133, 134, 135, alin. (1), lit. (a) din

Regulamentul de avizare, recep{ie qi inscriere in evidentele de cadastru li carte funciard,

aprobat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr.70012014,

- art879 alin. (2) si art. 880 din Codul Civil.



tn temeiul prevederilor art.

196 alin (1) lit a) din O.U.G. nr.

completdrile ulterioare,

129 alin.2lit. c), alin.6lit. c), axt. l3g, alin. (3) qi art.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei

HOTARA$rE

Art.l (l) Se aprobd dezmembrarea terenului inscris in CF nr. 52437gngheni, in
suprafald totald de 832000 mp, proprietate privata a orasului Ungheni, in trei loturi, conform
documentafiei cadastrale de dezmembrare a terenului, recepfionat6 de OCpI Mures conform
Referatului de admitere nr. 4571I din data 14.07.2020 prevazut in anexa nr. 1 la prezenta
hotdrdre.

(2) Suprafetele celor trei parcele noi propuse vor fi:
Lot l:120913 mp,

Lot2:16325 *p,
Lot 3:694762 mp.

Art.2 Se imputerniceqte Primarul Oraqului Ungheni sE semneze actul de dezmembrare

qi orice alte documente privind operafiunea de dezmembrare a imobilului teren menfionat la
art.1.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului judetului Mures,

Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

Serviciului urbanism si amenaj area teritoriului,

Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite gi tore locale;

Adoptata in Ungheni ,la data de 29 iulie 2020
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