CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220

HOTARAREA NR. 4
Din data de 28.01.2021

Privind insusirea si aprobarea Documentatiei cadastrale întocmite de SC DORA SRL, prin
Ing. Popa Radu Marius, in vederea rectijicarii suprafetei terenului aflat in proprietatea
Statului Roman, inscris in CF nr. 103452, nr. cad. 103452 de la 2520 mp., la 2.593 mp.;
Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă ordinara, in data
de 28.01.2021, orele 15:30;
Analizand Proiectul de Hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, intocmite de catre dl.
Primar al Comunei Tarlungeni, Beschea Severius-Florin, precum si Documentatia cadastrala
întocmita de SC DORA SRL, prin Ing. Popa Radu Marius, pentru rectificarea suprafetei terenului
înscris in CF nr. I 03452, nr. cad. 103452, de la 2.520 mp., la 2.593 mp., acesta fiind în proprietatea
Statului Roman;
Vazand Raportul de specialitate, inaintat de Compartimentul «Urbanism si Amenajarea
Teritoriului »din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, înregistrat cu nr. 18.168/11.11.2020 (nr.
7/03.12.2020);
Ţinând cont de:
- prevederile art. 858, art. 863 lit. d) ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata;
- prevederile art. 41, alin. 3, lit. b, alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c). alin. (6) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Vazand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Comunei
Tarlungeni;
ln urma dezbaterilor din cadrul sedintei;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1 ), alin. (3), lit. g şi art. 196, alin (1 ), lit.a), art. 243,
alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare:
HOTARASTE:

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni isi insuseste si aproba Documentatia
cadastrala întocmita de SC DORA SRL, prin Ing. Popa Radu Marius, pentru rectificarea suprafetei
terenului înscris in CF nr. 103452, nr. cad. 103452, de la 2.520 mp., la 2.593 mp„ acesta fiind in
proprietatea Statului Roman.
Art. 2 : Primarul Comunei Tarlungeni si Compartimentul « Urbanism si Amenajarea
Teritoriului » din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni vor asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3: Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare :
• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ;
• Primarului Comunei Tarlungeni ;
• Compartimentului « Urbanism si Amenajarea Teritoriului » din cadrul Primariei
Comunei Tarlungeni ;
• OCPI Brasov;
• şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe pagina
de internet proprie www.comunatarlurn?eni.ro
Art. 4: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5: Prezenta hotărăre a fost adoptată cu un numar de 14 voturi "pentru„ O "împotrivă"
şi O "abţineri" din numărul total de 17 consilieri în funcţie, 14 consilieri locali fiind prezenţi.
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