
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞTĂŞNAD
CONSILIU LOCAl.

HOTĂRÂREA ur. 16 \
din data de 28 septembrie 2017

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastralc executată pentru imobilul
Înscris În Cartea Funciară nr. 101151 Tăşnad şi rectificare În cartea funciară

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 177X7i21.09.2017 a Compartimentului patrimoniu din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad:

În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările ulterioare:

Conform prevederilor Ordinul Agenţiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi inscriere În evidentele
de cadastru şi carte funciară, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată
În anul 2015, cu modificările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi ale alin. (2) lit. c),precum şi ale art. 45
alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/200 I a administraţiei publice locale, republicatâ În anul 2007,
cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂşTE:

Art. 1. Se însuşeste şi se aprobă documentaţia cadastrală executată pentru imobilul
Înscris în Cartea Funciară nr. 10115 J a Oraşului Tăşnad. în sensul dimlnuării suprafeţei de
teren, de la 10269 ml cât este Înscris în Cartea funciară nr. 101 J 51 Tăsnad, la 10000 m' cât
au fost identificaţi în urma măsurătorilor din teren, conform Anexci care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împutemiceşte d1. Grieb Csaba-Praucisc, Primarul Oraşului Tăşnad, să
semneze, în numele ~ipe seama Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, actele necesare
rectificării în cartea funciară a suprafeţei dc teren.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăsned, prin Compartimentul patrimoniu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

ING. PETRU KA TONA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREANR. ISI 12017

ANEXA NR, 1.331, '<'gul.menl

MEMORIU TEHNIC

1, Adresa imobil: UATTasnad, loc, Tasnad Intravilan

2 Tipul lucrării, Actualizare SDC si inscriere suprafata masurata

3, Scurtă prezentare a situaţiei din teren, Imobilul este situat in
loc. Tasnad Intravilan, identificat prin nr. tap 1639/1 inscris in
CF nr. 101151-Tasnad in suprafata masurata de 10000 mp.

4, Operaţiuni topo-oadastreje efectuate: : Masuratorile au fost
efectuate cu GPS Hi-Tarpet si statie totala Leica TS06, sistemul
in care s-au facut masuratorile este Stereo 70

Data întocmirii 21,09.2017

Semnătura şi ştampila
ing .Binder Jeno-;/,\lexanfjru
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PLAN DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILELOR
Scara 1:2000

Suprafala masurata
10000

Adresa Imobilului
Iasnad loir~vilan

Nr. cadaslrat

CF nr 101151 Tasnad
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PLAN DE INCADRARE IN ZONA I~in loc. Tasnad intral'iEn
Scara 1:5000
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