
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.219/2021
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere

în sistemul integra. de Cadastru şi Carte Funciară a imobllului situat administrativ în
intravilanul localităţii Petreşti, Municipiul Sebeş, jud. Alba

Consiliul Local al Municipiulu]  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 31.08.2021, ora  14,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale  de

primă înscriere în sistemul  integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilum  situat administrativ
în  intravilanu]  localităţii Petreşti,  Municipiul  Sebeş, jud.  Alba;

Văzând:
-  Documentaţia  cadastrală  de  primă  înscriere  în  sistemul   integrat  de  Cadastru  şi  Carte

Funciară, a imobilului situat admjnistrativ în intravilanul  localităţii  Petreşti,  Municipiul  Sebeş, jud.
Alba,   ^mtocmită  de   Denisa  Geo-Top-Star   SRL   -   autorizată  de   ANCpl   să  execute   lucrări   de
cadastru,   geodezie  şi  cartografie,  certjficat  de  autorizare   Seria  RO-B-J,  Nr.1827/11.06.2020  -
executant ing.  Ispas Comel  Viorel;

-   Referatul   de   aprobare   nr.60399/05.08.202l    ^mtocmit   de   către   Primarul   Municipiului

Sebeş,  Dorin Nistor, în calitate de injţiator;
-    Raportul    de    specialitate    nr.60408/05.08.2021     întocmit    de    către    Compartimentul

Patrimoniu şi Transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului  Sebeş;
Având  avizul  nr.49l/2021   a]  Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,  lucrări

publice,   administrarea   domeniuluj   public   şi   privat   şi   avizul   nr.516/202l    al   Comisiei   pentru
agricultură,  silvicultură,  protecţie  mediu,  monumente  naturale  şi  turism  din  cadrul    Consiliului
Local al Municipiului  Sebeş;

Văzând prevederile:
-    art.   10,  alin.  2,  art.  24,  alin.  3  şi  art  41,  alin.  5  din  Legea  nr.  7/1996  -Legea  cadastrului  şi  a

publicităţii  imobiliare;
-art.  23  şi ail.  78 din Ordinul ANCpl nr.  700/2014 -privind aprobarea Regulamentului de avjzare,

recepţieşÎ,n^mtsec:|:,r:,îna;y,î2;ţ:|,:nîe,,a:,î;tiu2şii:.a:,e:Ţ:cbarră;nanţadeurgentăaGuvemu,uinr.

57/0307î:|bgazri:i:d,Şgoâ#aodt,gstnr:ti5V,,03.0720|9pr,v,ndcodu,admin,strat,v'

HOTĂRĂSTE:

A±±   Se   aprobă   Documentaţia   cadastrală   de   primă   înscriere   în   sistemul   jntegrat   de
Cadastru  şi   Carte   Funciară  a  imobilului   situat  administrativ  în   intravilanul   localitătii   Petreşti,
Municipiul  Sebeş,  cuprinsă  în  anexa  întocmită  de  Denisa  Geo-Top  Star  S.R.L.  -  executant  ing.
Ispas Comel-Viorel, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Ai!î2 (1) Din punct de vedere  al Cărţii  Funciare,  imobilul  se  îdentifică cu parte  din   CF nr.
74174  -Sebeş,  cu  nr.  top.  3958/1/1/2/2,  având  categoria  de  folosinţă  "păşune"  în  suprafaţă  de
1902  mp,  care  se  află  ^m  proprietatea  Comunei  Petreşti,  conform  înscrisurilor  din  CF,  de  sub
numărul de ordine 8] .1.

(2) Întrucât se identifică cu parte din acest imobil mai sus menţionat se propune parcelarea
lui  astfel:

•  Lotul  nr.  1  parcela  cu  nr.  top  nou  3958/1/1/2/2/1  "păşune"  în  suprafaţă  de  500  mp,
acest  lot  se  propune  să  rămână  ^m  continuare  pe  vechii  proprietari,  în  cotele  şi  cu  titlul  iniţial  de
dobândire.

-Lotul  nr.  2  parcela  cu  iir.  .op  nou  3958/1/1/2/2/2  cu actualele  categorii  de  folosinţă şi
anume: "drum" în suprafaţă măsurată de  ] .332 mp şi "neproductiv" în suprafaţă măsurată de 4.170
mp.,  aferent imobilului ce face obiectul  lucrării.

Ar±± Aprobă înscrierea în Cartea Funciară a Lotului nr.  2 cu nr. top. nou 3958/1 /1/2/2/2 cu
actualele   categorii   de   folosinţă   şi   anume:    "drum"   în   suprafaţă   măsurată   de    1.332   mp   şi
"neproductiv" în  suprafaţă măsurată de  4.170 mp,  aferent imobilului  ce face  obiectul  lucrării,  care

se va întăbula în cotă de  1/1  părţi în favoarea Domeniului Public al Municipiului  Sebeş.

Ar!±   Solicită  OCPI   Alba   înscrierea  definitivă  a   imobilului   cu   datele   de   identificare
cuprinse  în  documentaţia prevăzută  la Art.1,  ^m  Domeniul  Public  al  Municipiului  Sebeş,  confom
art.  41,  alin.  5  din  Legea nT.  7/1996  Legea cadastrului  şi  a publicităţii  imobiliare,  republicată (aşa
cum  a fost  modificată  prin  OUG  nr.  31/2018),  de  unde  rezultă  apartenenţa  la  domeniul  public  al
Municipiului  Sebeş.

4±±  Prezenta  hotărâre  a  fost  emisă  ^m  vederea  efectuării  demersurilor  necesare  pentru
modificarea  H.G.R.  nr.  974/2002  Anexa  nr.   5  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului
Alba precum  şi a municipiilor, oraşelor şÎ comunelor din Judeţul Alba.

Ar!±   Se   modifică   în   mod   corespunzător   prezentei   inventarul   domeniului   public   a]
Municipiului   Sebeş,   cu   respectarea   procedurilor   Art.   289   din   OUG   57/2019   privind   Codul
Administrativ.

±r!± De  ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  răspunde  Compariimentul  Patrimoniu
şi Transport.

A±±± Prezenta hotărâre  poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  ^m  termenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  primăriei  şi  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

- Instituţiei  Prefectului Judeţului  Alba
-Primarului  Municipiului Sebeş,
- Arhitectului şef;
-Biroului Contencios Juridic,  Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Compartimentului Relaţii  Publice, Comunicare lnfomatică şi  Monitor Oficîal  Local;
-Birolui Buget, Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
- Compartimentu]ui Patrimoniu şi Transport;
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-Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
- OCPI Alba, BCPI Sebeş

Sebeş la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  ,/
Consilier local, RODEAN 10

•```..,..... 1     ..\.

CONTRASEMNE
`L   SECRETAR    GBNERALMu

2ex OM/CV/CG conţine 3  pagini Şi anexă

VLAD  CRISTINA
icipiul Sebeş
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municipiului Sebes, în cota definitiva de  1/1  parti, confom  HCL
emise În baza prezentei documentaţii cadastrale, Şj a adeverin!ei
eliberate de către primăria mun. Sebeş.

ANEXA NR. 133
MEMORIU TEHNIC

1.    Adresa   Îmobil:    Imobilul   este   situat   administrativ   în   jntravi]anul   loc.   Peti-eşti,   mun.   Sebes,   str.

......,..................... ' jud.  Alba.

2.    Tipul lucrării: _Documentatie cadastrală de primă înscriere.

3.    Scurtă prezentare a  situaţiei  din  teren:  Pentru identificarea topografică  a poziţiei imobilului care face
obiectu]  prezentei  documentaţii  s-a  făcut  deplasarea  în  teren,  unde  s-a  constatat  că  imobilul  nu  este
împrejmuit şi este situat în partea central-sudică a loc. Petreşti.

4.    Situaţia juridică a imobilului: Din punct de vedere al Cărţii Funciare, imobilul se identifică cu parte din

CF nr.  74174  -Sebes,  cu  nr.  top.  3958/1/1/2/2,  având  categoria  de  folosinţă  "păşune"  în  suprafaţă  de
1902  mp,  care  se  află  în  proprietatea  COMUNA  PETREŞTI,  confom  înscrisurilor  din  CF,  de  sub
numarul de ordine 81.1.

Întmcâtseidentificăcupartedinacestimobilmaisusmenţionatpropunparcelarealuiastfel:
L  Lotul  nr.  1  parcela  cu  nr.  top  nou  3958/1/1/2/2/1  .băşune" în  §uprafata  de  500mp,

acestlotpropunsărămânăîncontinuarepevechiiproprietari,încoteleşicutitluliniţialdedobândire.
-Lotul  nr.  2 parcela  cu nr. top  nou  3958/1/1/2/2#  `t)ăşune" în §uprafaţă de  1402 mp,

care solicităm să fie introdusă în circuitul civil. Acest lot este aferent imobilului ce face obiectul lucrării
însuprafaţămăsuratăde5502mp,delimitatdeRâulSebeş,str.ValeaSebeşului(lE91715),IE91715.

hobilul  nu  se  regăseşte  in  HG  974/2002   caie  cmprinde  lnventarul   Domeniului   Public  al
muicjpiuluj Sebeş.

Prin prezenta documentaţie cadastrală  se solicită prima înscriere în sistemu]  integrat de Cadastru
şi  Carte  Funciară  a  lotului  iu.  2  cu  nr.  top.  nou  3958/1/1/2/2/2  cu  actualele  categorîi  de  folosinţă  şi
anume:"drum" în supraf@ţă măsurată de 1332 mp şi "neproductiv" în suprafaţă măsurată de 4170
mp, aferent imobilului ce face obiectul lucrării, propun să se intabuleze în favoarea Domeniului Public al

5.    Operaţiunî  topo-cadastrale efectuate:  Pentru efectuarea prezentei  documentatii cadastra]e s-au folosit
ca metode de calcul drumuirea si radierea.

In teren s-au executat masuratori cu Statia Totala Leica  1105 şi cu GPS Leica seria  1200 conectat
laStatiaFixaROMPOSAlbaluliadecoordonatecartograficeinsistemdeproiectieStereografica1970.

Calculul   coordonatelor  punctelor  de  contur  şi   calculuJ   supmfeţei   imobilului   s-a  realizat  cu
ajutonil programelor de calcul  de specialitate,  iar intocmirea planului  de amplasament şi  delimitare s-a
realizat cu ajutorul programelor de pre]ucrare grafică.

Data:  01.06.2021

Executanta:
SC Denisa Geo-Top-Star SRL

Serie RO-B-J, nr.  1827/11.06.2020

CUI  916314l. rqrezentată
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Cniciul  de Cadastru  Şi  Publicitate  imobiliară ALBA
Biroul  de  Cadastru  şi  Publicitate  lmobiliară  Sebes

rÂTmp_L                                        EXTRAS  DE CARTE  FUNCIARĂ

;,ţ:r,ţrţî,,;,`:,!:t:?,,?i,^ţtJ:                                                                             P E NTR u  , N F O R MA R E

Carte Funciară Nr. 74174 Sebeş

A.  Partea  1.  Descrierea  imobilului

(     Nr.  cerere             30224
Ziua                       04'           Lu na                        Os

i           Anbl                     2021

TEREN  Necunoscut Nr.  CF  vechi:20  Petreşti

Adresa:  Loc.  Petresti, Jud. Alba
Nr.Crt Nr. cadastralNr.topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 TOp:3958l\lL1212 1.902

Document care conţine date cu caracter Fiersonal,prc)teJate de prevederile Legii Nr.  677/2ooi.                                                 Pagina  l  din 2

Exti  ase   ii{.i`trii   ii\torii`ai(.   oi`.lii\e   la   ..,(lresa  epay.ancpi.ro



Carte Funciară  Nr.  74174 Comuna/Oraş/Municipiu:  Sebeş

Anexa Nr.  1 La Partea 1
Teren

Date referitoaLe ]a teren
NrCrt Categoriefolosinţă lntravilan Suprafaţa(mp)

Tarla Parce'ă Nr. topo Observaţii /  Referlnţe

1 Pasune - 1.902 - - 395BILIL12|2
2 padure - -

Extrasul  de carte funciară  generat prin  sistemul  informatic  integrat al  ANCpl  conţine  informaţiile din  cartea
funciară  active  la data  generării. Acesta  este valabil în  condiţiile  prevăzute de  art.  7  din  Legea  nr. 455/2001,
Coroborat cu  art.  3 din  O.U.G.  nr. 41/2016,  exclusiv în  mediul electronic,  pentru  activităţi şi  procese
administrative  prevăzute de  legislaţia în vigoare. Valabmtatea  poate fi  extinsă  şi în forma flzică  a
documentului, fără  semnătură  olografă,  cu  acceptul  expres sau  procedural  al  instituţiei  publice ori entităţii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea  corectitudinii  şi  realităţii  informaţiilor conţinute de document se  poate face  la  adresa
WwW.ancpi.ro/verificare, folosind  codul  de verificare online disponibil în antet.  Codul  de verificare este
valabil  30  de zile calendaristice de  la  momentul  generării  documentului.

Data şi ora generării,
04/08/2021,   13:04

D±±±±umentcareconţinedatecucaracterpersonal, protejate de prevederiie Legii Nr.  677nooi.                                                Pagina  2  di'n 2
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