
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.221/2021
i)rivind aprobarea documentaţiei cadastra]e de actualizare date

imobil înscris în CF nr. 80132 Sebeş, nr. cad. 80132

Consiliul Local al Municipiului  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

actualizare date imobil înscris  în CF nr.  80132  Sebeş, nr.  cad.  80132;
Văzând:
-Documentaţia cadastrală de actualizare date  imobil  înscris în CF nr.  80132  Sebeş, nr.  cad.

80132,   întocmită  de  Denisa  Geo-Top-Star  SRL  -autorizată  de  ANCpl   să  execute   lucrări  de
cadastru,   geodezie  şi  cartografie,   certificat  de  autorizare   Seria  RO-B-J,  Nr.1827/11.06.2020  -
executant ing.  Ispas Comel Viorel;

-     Referatul   de   aprobare   nr.59535/03.08.202l   întocmjt  de  către   Primarul   Municipiului

Sebeş,  Dorin Nstor,  în calitate de  iniţiator;
-    Raportul    de    specialitate    nr.59549/03.08.2021     întocmit    de    către    Compartimentul

Patrimoniu şi Transport din cadrul aparatum de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
Având   avizul  nr.492/202l   al  Comisiei   pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,   lucrări

publice,   administrarea   domeniului   public   şi   privat   şi   avizul   nr.517/202l   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  cadastru]ui  şi  a

publicităţii  imobiliare;
-art.  23  şi art.  78 din Ordinul ANCpl nr.  700/2014 -privind aprobarea Regulamentului de  avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În   temeiul   art.   129   alin.   1,   alin,   2   lit.   c)   din   Ordonanţa  de   Urgenţă  a  Guvemului   nr.
57/°3°Î7n2b°:PartŢT§9Cd°,:U#mdnnî:.tr5a;`/%072oigprivindcoduiadministrativ,

HOTARASTE:

A±± Se aprobă Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil înscris în CF nr.  80132
Sebeş,  nr.  cad.  80132  -situat  administrativ  în  intravilanul  localităţii  Petreşti,  municipiul  Sebeş,

jud.   Alba,  cuprinsă  în  anexa  întocmită  de  Denisa  Geo-Top  Star  S.R.L.  -  executant  ing.  Ispas
Comel-Viorel, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A±±  Din  punct  de  vedere  al  Cărţii  Funciare,  imobilul  se  identifică  cu  CF  nr.  80132  -
Sebeş,   cu   nr.   cad.   80132,   având   categoria   de   folosinţă   "drum"   în   suprafăţă   de   805   mp   şi
`heproductiv"  în  suprafaţă  de  14.501  mp  şi  se  află  în  proprietatea  Municipiului  Sebeş,  confom

înscrisurilor din CF, de sub numărul de ordine 82.1
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4±3  Aprobă  modificarea  suprafeţei  imobilului  de  la  suprafaţa  din  CF  de  15.306  mp  la
suprafaţa rezultată din  măsurători  de  17.600 mp,  compusă din:  "drum" în suprafaţă de  1.918  mp,
"neproductiv" în suprafaţă de  10.342 mp şi "neproductiv" în suprafaţă de 5.340 mp.

AEî±   Solicită  OCPI   Alba  modificarea   suprafeţei   imobilului   cu   datele   de   identificare
cuprinse  în  documentaţia prevăzută  la Art.1,  în domeniul  privat al  Municipiului  Sebeş,  confom
art.   41    alin.   (3)   lit.   b)   din   Legea   nr.   7/1996   Legea   cadastrului   şi   a   publicităţii   imobiliare,
republicată (aşa cum a fost modificată prin OUG nr.  31/2018).

4E!± De  ducerea  la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  răspunde Compartimentul  Patrimoniu
şi Transport.

4r!±  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  ^m  temenul  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  monitoml  oficîal  al
Municjpiului  Sebeş şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
-Primarului Munjcipiului  Sebeş;
- Arhitectului şef;
-Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Compartimentului  Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi  Monitor Oficial Local;
- Biroului Buget,  Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
-Serviciul Cheltuîeli şi Resurse Umane;
- OCPI Alba, BCPI Sebeş.

Sebeş  la 31.08.2021
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MEMORIU TEHNIC

EEm
ANEXA NR. 133

-

1.   Adresa   imobil:   Imobilul   este   situat   administrativ   în   intravilanul   loc.   Petreşti,   mun.   Sebes,   sti.
•.............-............, jud.  Alba.

2.   Tipul lucrării: PQe!Lmentatie cadastrală de @ctualizare date ipg±

3.    Scurtă pi.ezentare a situaţiei din teren:  Pentru identificarea topografică a poziţiei imobilului care face
obiectul  prezentei   documentaţii   s-a   făcut  deplasarea  în  teren,   unde  s-a  constatat  că   imobilul   este
împrejmuitşiestesituatînparteacentral-sudicăaloc.Petreşti.

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

80132  -  Sebes,  cu  iu..  cad.  80132,  având  categoria  de  folosinţă  "dmm"  în  suprafaţă  de  805  mp  şi
"neproductiv"  în  supi.afaţă  de   14501   mp  se  află  in  proprietatea  MUNICIPIULUI  SEBES,  conform

inscrisurilor din CF, de sub numarul de ordine 82.1.

Se  propune  inodificarea  suprafeţei  imobilului  de  la  suprafaţa  din  CF  de  15306  mp  la  suprafap
rezultată din măsurători de  17600 mp, compusă din:  "dmm" ^m suprafaţă de  1918 mp, `hq)roductiv" În
suprafaţă    de     10342    mp    şi    "nq)roductiv"    în    supi.afaţă    de    5340    mp,    în    baza    HCL    m.

şi a adeverinţei nr

5.Operaţiunitopo-cadastraleefectuate:RidicareatopograficăadetaliilorafostrealizatăcuaparatulGPS
500SistemRTKcuconexiunelastaţiadeemisiepermanentăAlbalulia,pent"determinareapunctelor
destatieA1,A2siA3iarcustatiaTotalaLeicaTcl105,aufostridicatedetaliileprinmetodeclasice.
Calcululcoordonatelorpunctelors-afăcut^inprogramedecalculetopometice,iarsuprafaţatotalăa
imobiluluicarefaceobiectulprezenteidocumentaţiis-afăcutdincoordonatelepunctelordeteminatepe
conturulacestuia,^m§istemuldeproiecţieStereografic1970şidereferinţăMareaNeagră1975.

Data:  01.06.2021
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Carte  Funciară  Nr.  80132_

Anexa  Nr.  1  La Partea 1
Comuna/Oraş/Munjcip± Sebeş
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DaNr te  referitCategoriefolosinţă Oarlntra'e  la tereSuprafaţa n       Tar'a

Parcelă Nr.  topo Observaţii / Referlnţe
Crt1 VlanDA (mp)805

dl.um

1
1

12 neproductiv| DA 14.501

Lungime Segmente
idngimiior segmentelor1) ValorHe

Punctînceput Punctsfârşit Lungimet
Segmen

1 2 13.606

4 5 15.379

7 8 24.32

10 11 18.829

13 14 10,138

16 17 9.674

Document care conţine

sunt obţinute din  proiecţie În
Punctînceput Purlctsfârşit Lunglmet

Segmen
2 3 31.594

5 6 24.483

8 9 44.552

11 12 12.377

14 15 30.994

17 18 8.451

d6[e cU car6c[er persona/,  prote/atede  prevecierile Legii Nr, 677nool

PunctÎncepL't Pl'nctsfârşlt Lunglmesegment

3 4 30.315

6 7 34.508

9 10 3.868

12 13 4.633

15 16 29.391

18 19 33,737
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SO53
53.5928.718888

4851
27.7197.229172

56,596265 57 54 55
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