RO M A N I A
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E NR.8
privind aprobarea actualizării documentației cadastrale și îndreptării erorii materiale cu privire
la cartea funciară cu nr. 103156 și nr.104052
Consiliul local al comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta, întrunit în ședinta extraordinară la data de
25.01.2021
Primarul comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta;
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei, proiectul de hotarare, avizul comisiei de specialitate nr.
1,raportul compartimentului urbanism, cadastru, amenajarea teritoriuluisi registrul agricol nr.274/21.01.2021,
având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 888 din Codul Civil.
În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea actualizării documentației cadastrale și îndreptarii materiale după cum urmează:
- la numarul cadastral 103156 și numărul de carte funciară 103156, localitatea Sinoie, strada Merilor
Tr.2, județul Constanța, se va intabula corect suprafața de 918 m2, astfel se diminuează suprafața de 974 m2,
intabulată în mod eronat, cu suprafața de 56 m2;
- la numărul cadastral 104052 si numărul de carte funciară 104052, localitatea Sinoie, teren extravilan, PS
691/4/1, se va intabula corect suprafața de 344.189 m2, astfel se diminuează suprafața de 351.934 m2, intabulată
.
în mod eronat, cu suprafața de 7745 m2

Art.2. Suntem de acord cu îndreptarea erorii materiale așa cum este prezentat la art.1.
Art.3 Se deleagă primarul comunei Mihai Viteazu, județul Constanța să semneze toate documentele
necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează compartimentul urbansim si amenajarea teritoriului din
carul primăriei Mihai Viteazu.

Art.5. Secretarul general al UAT Mihai Viteazu, va urmarii aducerea la cunostinta a prevederilor
prezentei dispozitii tuturor factorilor interesati, in termenul prtevazut de lege.
Adoptata cu____voturi pentru, ____voturi impotriva, la sedinta fiind prezenti ____din totalul de 13
consilieri in functie.
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