ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 63 / 2018
privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 50303
în imobilele cu numerele cadastrale 50594 și 50595
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în sedință ordinară din data de
31 august 2018;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/108/02.08.2018
-Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe, urbanism nr. 7/109/02.08.2018,
privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 50303 în imobilele cu numerele
cadastrale 50594 și 50595 ;
-Prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
-Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului României nr. 1381/2007 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1351/2001 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Gălăuţaș și hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Gălăuțaș de
modificare /completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei GălăuțașExtras carte funciară şi încheiere pentru imobilul cu nr. cadastral 50303
- Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 50303;
- Referat de admitere dezmembrare imobil nr. 4003/15.06.2018 al Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Harghita;
- Plan de amplasament – propunere dezlipire;
- Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 50594;
- Plan de amplasament delimitare imobilul cu nr. cadastral 50595;
-Certificatul de urbanism nr. 11/23.05.2018 emis de Primarul comunei Gălăuțaș în scopul
”Operațiuni notariale privind circulația imobiliară-dezmembrare imobil în 2 loturi”;
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gălăuţaş, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,
a drepturilor cetăţenilor nr.9/61/23.08.2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură,
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 9/60/23.08.2018,
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr.
9/59/23.08.2018 ;
Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 45, art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 - privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului aflat în domeniul public al comunei Gălăuțaș cu nr.
cadastral 50303, în suprafață totală de 24.218 mp, după cum urmează:
- lot 1 cu nr. cadastral 50594 în suprafaţă de 831 mp;
- lot 2 cu nr. cadastral 50595 în suprafata de 23388 mp;
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Gălăuțaș, dl Țăran Radu să semneze actele de
dezmembrare la Biroul Notariului Public.
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Art. 3 . Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Harghita, primarului
comunei Gălăuțaș, Compartimentului Impozite si Taxe, Urbanism, Biroului Notarului Public
Competent.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei
Gălăuțaș.
Gălăuțaș, la 31 august 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

