ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ - comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.6
din 26.01.2022
privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil apartinand
domeniului public al comunei Salsig şi insusirea documentaţiei cadastrale
întocmite în vederea înscrierii acesteia in sistemul integrat de cadastru şi
carte funciară
Având in vedere proiectul de hotarare nr.7 din 17.01.2022 initiat de
primarul comunei si referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr. 157 din
17.01.2022 privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil
apartinand domeniului public al comunei Salsig şi insusirea documentaţiei
cadastrale întocmite în vederea înscrierii acesteia in sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară;
-raportul compartimentului de resort
înregistrat sub nr.158 din
17.01.2022;
Ţinând cont de :
-Anexa 60 la H.G. nr. 934/2002 privind „Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Salsig" :
-poziţia 33 din Secţiunea I „Bunuri imobile", „denumirea bunului :
„Teren sport", elemente de identificare ; Salsig, „Pietrar", suprafaţa
0,90 ha;
-poziţia 34 din Secţiunea I „Bunuri imobile", „denumirea bunului :
„împrejmuire Teren sport", elemente de identificare : 360 ml.;
-poziţia 9 din Anexa H.C.L. Salsig nr.64/2017 privind insusirea actualizata a
„Inventarului care a bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Salsig,
judeţul Maramureş (1.8.1.4 Vestiar teren sport Pietrar, suprafaţa construita 56
mp.; 7.1 Teren sport suprafaţa 7807 mp.; 1.6.3.2.împrejmuire teren sport : 365
ml.;)
-poziţia 9 din Anexa la H.C.L. Salsig nr.35/2018 privind modificarea si
completarea H.C.L. Salsig nr.64/2017 privind insusirea actualizata a „Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei salsig, judeţul Maramureş";
-poziţia 9 din Anexa la H.C.L. Salsig nr.17 /2019 privind completarea
Anexei la H.C.L. Salsig nr.64/2017 (însuşirea actualizata a „Inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunei Sălsig, judeţul Maramureş") , astfel
cum a fost modificata si completata prin H.C.L. Salsig nr.35/2018;
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-planul de amplasament si delimitare a imobilului, întocmit de dl.Chertita
Florin-Marcel, care are ca obiect imobilul situat in Salsig, compus din construcţie
(Clădire vestiar P) in suprafaţa construita la sol de 82 mp. si terenul aferent in
suprafaţa de 8773 mp. (parţial împrejmuit) avand categoria de folosinţa „curţi
construcţii";
Ţinând cont de raportul de avizare al „Comisiei pentru administraţie
publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat", din cadrul consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
în conformitate cu prevederile :
art.129 alin. (1), alin. (2) lit.„c", art.286 alin.(l) si (4) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
-art.41 alin. (5) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul şi publicitatea
imobiliara (r3), cu modificările si completările ulterioare;
- art.23 lit.„a" din Anexa la Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere in evidentele de
cadastru si carte funciara, cu modificările si completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, (rl2), cu modificările şi
completările ulterioare si ale legii nr.52/2003 ( rl) privind transparenta decizionala
in administraţia publica, cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit.„g" si art.196 alin. (1) lit.„a" din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Salsig , intrunit in şedinţa ordinara din data de
26 ianuarie 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se identifica cu date de carte funciara imobilul situat in intravilanul
comunei Salsig, „Clădire vestiar P" compus din construcţie C I in suprafaţa
construita la sol: 82 mp. si terenul aferent in suprafaţa de 8773 mp. (parţial
împrejmuit) avand categoria de folosinţa „curţi construcţii", apartinand
domeniului public al comunei Salsig.
Art.2.Se insuseste documentaţia cadastrala - Plan de amplasament si
delimitare- Anexa 1- parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, având ca
obiect prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a
imobilului identificat în cadrul art. 1.
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Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se împuterniceşte
primarul comunei Salsig.
Art.4.Prezenta se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
-d-lui Primar al UATC Salsig;
-O.C.P.I. Maramureş;
-compartiment agricol;
-compartiment impozite si taxe;
-cetăţenilor comunei, prin afisaj;
-dosar;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
loan LUCA

Contrasemnează

Nr.total consilieri: 11, din care prezenţi 10, absenţi: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru" , 0 „împotriva",
0 „abţineri".

