ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

Nr. 40/ 2020
PROIECT DE HOTARARE
privind declararea ca bun de interes public și acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea
înscrierii definitive în Cartea Funciară a terenului din intravilanul localitații Teaca,
nr.adm 94, în suprafață de 10217 mp
Consiliul Local al Comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, întrunit în ședință ordinară
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului Comunei Teaca
-raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea inscrierii definitive a
drumurilor comunale in domeniul public al Comunei Teaca
-avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
-extrasul C.F. de înscriere provizorie
În conformitate cu:
-prevederile art.286 alin(4) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ
-prevederile art.859 alin(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și 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
În temeiul art.129 alin(2) lit c), art.139 alin(2) lit.g) și art.196 alin(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se declară bunuri de interes public și se dă acordul pentru efectuarea demersurilor
în vederea înscrierii definitive în cartea funciară a imobilului-teren situat în intravilanul localitatii
Teaca, nr.adm. 94, în suprafață de 10217 mp, înscris în C.F nr.28094, nr. cad. 28094- Comuna
Teaca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. După finalizarea formalităților de publicitate și carte funciară imobilele vor fi
înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Teaca.
Art.3. Bunurile menționate la art.1 nu fac obiectul cererilor depuse în baza legilor fondului
funciar, a Legii nr.165/2013 și nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul Comunei
Teaca și compartimentele de specialitate.
Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de voturi ”pentru”, din consilieri
prezenti, din 15 consilieri în funcție.
Art.6. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud
- OCPI Bistrița-Năsăud
- Primarul Comunei Teaca
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