ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605;Ungheni, nr.357, Tel/fax: 0265328112;0265328212;
e-mail:secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 57
Din 25 august 2015
Privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscrise în CF nr. 50491/Ungheni, nr. cad.
50491, în suprafaţă totală de 484003 m.p. din perimetrul islazului oraşului Ungheni, în
două parcele noi
Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25 august 2015,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4830/12.08.2015, întocmit de primarul
oraşului Ungheni Prodan Victor, Raportul de specialitate nr. 4831/12.08.2015 întocmit de ing.
Blaskievics Adam, precum şi Raportul Serviciului financiar –contabil nr 4832/12.08.2015
întocmit de consilier Băcioiu Angelica,
Conform documentaţiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal nr 10/2004 aprobat prin
HCL nr 17/2004,
Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia,
Văzând art. 553 alin (1), art. 555 alin. (1), art. 755 alin(1), art. 762 alin(2), art 879 alin. (2)
şi art. 880 din Codul Civil,
În conformitate cu prevederile art 25 alineat (2) din Legea nr 7/1999 republicată – Legea
Cadastrului si Publicităţii Imobiliare, prevederile art 84 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobate prin Ordinul preşedintelui
ANCPI nr 633/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alineat 5 litera c) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă dezlipirea imobilului - teren înscris în CF nr. 50491/Ungheni, nr. cad.
50491, în suprafaţă totală de 484003 m.p.(păşune), din perimetrul islazului localităţii Ungheni,
în două parcele noi.
Suprafetele celor două parcele noi vor fi: Lot 1=30 000m.p., Lot 2=454003m.p.
Art.2 Se însuşeşte şi aprobă documentaţia cadastrală pentru dezlipirea imobilului-teren
menţionat la art. 1 întocmită de firma SC Cadmur SRL ce se constituie în anexă, care face parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte Primarul Oraşului Ungheni să semneze, în numele şi pentru
Consiliul Local în formă autentică actele necesare pentru dezmembrarea de mai sus.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,
-Primarului oraşului Ungheni
-Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului
-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni.
Adoptată în Ungheni, la data de 25 august 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTA MONICA VALENTINA

CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR PLATON MIHAIL

