ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea unor terenuri
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
Referatul nr.2.735 din 31.05.2016 întocmit de Compartimentul urbanism,disciplina in
constructii, precum şi anunţul nr.2.732 din 31.05.2016 referitor la elaborarea proiectului de
hotărâre;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
-referatele de admitere nr. 123655 / 2016 şi nr.48357/2016 emise de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Timiş:
Luând în considerare că prezenta hotărâre este act autentic unilateral ,conform art.269 din
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,precum şi faptul că a fost emisă în vederea
operării alipirii în cartea funciară;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-flnanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In baza prevederilor art. 132 alin.(l) din Regulamentul de avizare,recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ;
In temeiul art.36 alin.(l) şi alin.(5) lit. c) si art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată,cu modificările si completările ulterioare,adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art. 1-Se aprobă dezmembrarea terenului situat în intravilanul localităţii Cărpiniş, aflat in
domeniul privat al comunei Cărpiniş,înscris în CF nr.400013 Cărpiniş,nr.top. 1089-1095/b/2/a,cu
suprafaţa de 2.878 mp.,conform documentaţiei tehnice anexate care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2-Se aprobă dezmembrarea terenului situat în intravilanul localităţii Cărpiniş, aflat in
domeniul privat al comunei Cărpiniş,înscris în CF nr.404112 Cărpiniş,nr.cadastral 404112 ,cu
suprafaţa de 3.520 mp.,conform documentaţiei tehnice anexate care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Compartimentul urbanism,disciplina in constructii.
Art.4-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Cărpiniş;
-Biroului contabilitate;
-Compartimentului urbanism,disciplină în construcţii;
-Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.
Cărpiniş,27 iulie 2016
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PLAN DE A M PLAS AM EN T SI D ELIM ITAR E A BUNULUI IM O BIL CU
S ITU A TIA ÎN AIN TE DE D EZLIPIR E
Scara 1:1000
Nr. topografic

Suprafaţa masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1089-1095/b/2/a

2878

Carpinis, jud. Timiş
Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cartea funciara nr.

CARPINIS

400013

os A365

4 8 4 500

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL CU
S1TUATIA ÎNAINTE DE ALIPIRE
Scara 1:1000
ihV tspognâe:

| &jora£nta măsurata a Im cb^M (stspj |

^0 4 « 2

1

352a

j

Adfesa sns&tok&
Catp«*5, JsjeL Tarţis

C sbSssj Sjwsks «,.

Ufnta&®3 A S m ti& a!!* TeritaSi» (UATj

4-Dtî12

CASFSttS

Dets«
ci

LOTt

I fts-îEB ■Ţgs

II f- - -r ^Jc a tf
ţOTa
®asî!

C2;
3

t-sr -

’Ssasaa

LGT3
■
•T
*
T
3
u
»
n
ir —
f lfe

s J
s a

nou O».aer.’3tţP
I •'»'”* « a * * ,* ,,

Jfe.se
&
hs
&

>

asMjklo

S îtu a tfa a ctu a la fioain-îa d e oezLŞsre)
ji* , radMîrs! mSMpfafate {mp) *8511
J
... . 3 .

GL
>

m

»

•C*

•».*

s

Setu atia v iito a re {cu p s dezlipire)
Nf.nou cad |Suţstafeâa (sapii ii|j i mi
j( Dcwaieffca im coikAi
Mm j 434 | A | Teren Jntrswfen

