ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

H O T Ă R Â R E A Nr.22
din 20 aprilie 2016
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Ernei și
însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate la adresele Ernei nr.439 și
nr.438, comuna Ernei, județul Mureș
Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din
data de 20.04.2016,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Ernei nr. 3364/08.04.2016 și raportul de
specialitate a Compartimentului urbanism și amenajare a teritoriului, autorizare și disciplină în
construcții cu 3596/14.04.2016, prin care se propune completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Ernei, aşa cum a fost însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Ernei
nr.8/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum și însușirea documentației cadastrale de
alipire a imobilelor situate la adresele Ernei nr.439 și 438, în urma avizelor comisiilor de
specialitate,
Ținând cont de prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
Analizând documentația cadastrală supusă însușirii și aprobării,
Ținând seama de pervederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.879 alin.(1) și art.880 Cod civil, Ordinul nr. 700/09.07.2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare recepție și înscriere în registrul de carte funciară,
actualizat, și ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
În temeiul prevederilor art.121, ale art.36 alin.(2) lit.“c” coroborat cu alin.(5) lit ”c” și ale
art.45 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂREȘTE
Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Ernei a imobilului situat în
localitatea Ernei nr.438 cu nr. cadastral 52055 înscris în CF nr.52055 Ernei, în suprafață de 5427
mp din care suprafața construită 104mp, precum şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Comunei Ernei cu poziţiile 258-259, conform Anexei 1, care face integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se însușește lucrarea de specialitate denumită ”Plan de amplasament și delimitare a
imobilelor cu propunerea de alipire”, executată de SC Topograf MS 2013 SRL, vizată de O.C.P.I.,
conform Anexei 2, care face integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă alipirea imobilelor, reprezentate în natură de terenuri și construcții,
identificate cu nr. cadastral 50368 înscris în CF nr. 50368 Ernei, în suprafață de 4563 mp, din care
construcție 790 mp, respectiv nr. cadastral 52055 înscris în CF nr.52055 Ernei, în suprafață de 5427
mp, din care construcție 104 mp, care se unesc într-un singur imobil cu nr. cadastral 52386 cu o
suprafață totală de 9990 mp, din care construcții 894 mp.

Art.4. Se dispune O.C.P.I. Mureș înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele
precedente.
Art.5. Se mandatează Primarul comunei Ernei să semneze actul autentic de alipire.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Janosi Ferenc,
primarul comunei Ernei.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei
Ernei, O.C.P.I. Mureș, Instituției Prefectului-Județul Mureș și se aduce la cunoștința publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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