ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 32 /2018
privind anularea numerelor cadastrale atribuite parcelelor rezultate prin
dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 62055 şi dezmembrarea
imobilului situat în municipiul Orăştie, str.Grădiştei, nr.2 în trei loturi distincte

Consiliul local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara ;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.39/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.1878/09.02.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.1879/09.02.2018 şi rapoartele de
avizare ale comisiei pentru administraŃie locală şi al comisiei pentru urbanism;
- adresa înregistrată sub nr.15416/2017 a SC Delgaz Grid SA Târgu-Mureş
prin care solicită anularea unor numere cadastrale şi dezmembrarea imobilului - teren
în suprafaŃă de 914 mp situat în str.Grădiştei, nr.2;
În baza prevederilor art.63 şi 135, alin.(1), lit.”a” şi alin.(3) din Regulamentul de
avizare, recepŃie şi înscriere în evidenŃele de cadastru şi de carte funciară aprobat prin
Ordinul nr.700/2014 al AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ale
Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităŃii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.879, alin.(2) şi art.880, alin.(1) din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36,
alin.(2), lit.c şi art.45, alin.(3) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă anularea numerelor cadastrale 63406, 63407 şi 63408 atribuite
parcelelor rezultate în urma dezmembrării imobilului – teren situat în str.Grădiştei,
nr.2 din municipiul Orăştie.
Art.2 : Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Orăştie,
str.Grădiştei, nr.2 în suprafaŃă de 914 mp înscris în CF 62055 Orăştie, în 3 loturi,
astfel :
- lot 1 în suprafaŃă de 552 mp ce va transcris în C.F nou având categoria de
folosinŃă curŃi - construcŃii pe care este edificată Baza de producŃie – sediu şi magazie
S.C Delgaz Grid S.A.
- lot 2 în suprafaŃă de 334 mp ce va fi transcris în C.F nou, având categoria de
folosinŃă curŃi - construcŃii pe care este edificata StaŃia de reglare gaze naturale şi
garaj auto;
- lot 3 în suprafaŃă de 28 mp ce va transcris în CF nou, care are categoria de
folosinŃă drum.

Art.3 : Dezmembrarea menŃionată la art.1 se va efectua şi opera în Cartea
Funciară.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - judeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- SC Delgaz Grid SA Târgu-Mureş

Orăştie, 16.02.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 16 februarie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

