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HOTĂRÂRE NR 39 din data de 27 Mai 2021 

Privind inscrierea si intabularea in Cartea Funciara a  parcelei de teren  De 1347/1 

ca si drum de exploatare. 

 

   CONSILIUL LOCAL al comunei Bucovat, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară:  

    Avand in vedere: 

 Referatul intocmit de inspectorul de specialitate, inregistrat sub nr.  

9093/17.05.2021, prin care solicita emiterea unei hotarari privind inscrierea si intabularea in 

carte funciara a unui imobil cu destinatia Drum de exploatare, 

      Referat de aprobare inticmit de primarul comunei Bucovat; 

      Proiect de hotarare nr. 39/17.05.2021; 

 Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind intocmirea documentatiilor cadastrale; 

 Documentatia tehnica cadastrala de prima inscriere  imobil De 1347/1 intocmita de 

SC MS-CAD SRL- Ing. Suteu Maria; 

 Art. 285, Art. 286  alin.(1) si alin. (4), Anexa 4 pct. 1 din OUG 57/2019 privind  

Codul Administrativ; 

 Anexa 1 Pct. 61 din Ordinul nr. 3442 din 18  decembrie privind modificarea si  

completarea Regulamentului de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte 

funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara nr. 700/2014; 

 Art. 1 pct. 4 din OUG nr. 7/2010 privind modificarea si completarea OG  nr..  
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43/1997 privind regimul drumurilor; 

 Art. 1 pct. 4 din OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea  OUG 43/1997  

privind regimul drumurilor; 

 Legea nr. 7/1996 republicata privind cadastru si publicitate imobiliara; 

      În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c) coroborat cu Art. 139 alin. 91) si (3) lit.g) si Art. 196 alin. 

(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba  si se  insuseste  documentatia cadastrala  de prima incriere “Inscrierea in cartea 

funciara si trecerea in domeniul public al comunei Bucovat a unui imobil  cu destinatia Drum de 

exploatare, respectiv parcela De 1347/1 in suprafata de 1554 mp. 

Art. 2 Pentru dezvoltarea unitara a zonei, se translateaza imobilul mai sus amintit spre Sud- langa 

imobilul avand  Carte Funciara nr. 401448-Comuna Bucovat. 

Art. 3. Se imputerniceste SC MS-CAS SRL pentru a face toate demersurile amintite mai sus. 

Art.4. Prezentul proiect de  hotărâre se comunică :  

 Instituţiei Prefectului Jud. Timiș - Direcţia Contencios Administrativ și Legalitatea 

Actelor;  

 Primarului comunei Bucovat; 

 Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 

 se va afișa. Pe site-ul www.comunabucovat.ro. 

 

Presedinte de sedinta       Contrasemneaza 

Bilc Alin Dan           Secretar general UAT 

         Gligor Meda 

 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 11 ; Voturi pentru 11; Voturi impotriva 0;  

Abtineri 0 . 
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