
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.365/2021
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere

în sistemul integmt de Cadastru şi Carte Funciară
a imobilului: Strada Nouă - Loc. Lancrăm, Municipiul Sebeş, jud. Alba

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale  de

primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilului:  Strada Nouă-Loc.
Lancrăm, Municipiul Sebeş, jud. Alba;

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

Funciară,  a  imobilului:  Strada Nouă -  Loc.  Lancrăm,  Municipiul  Sebeş, jud.  Alba,  întocmită de
întocmită  de  S.C.  Mercury  Geosystems  S.R.L.   -     autorizată  de  ANCpl  să  execute  lucrări  de
cadastru,  geodezie  şi  cartografie,  certificat  de  autorizare  Seria  RO-B-J  nr  1055/2017-executant
ing. Răşinariu Avram Florin;

-Referatul  de  aprobare  nr.86874/22.11.202l  al    întocmit  de  către  Primarul  Municipiului

Sebeş, Dorin Nistor, în calitate de iniţiator;
-Raportul  de  specialitate  comun  nr.86881/22.11.2021  întocmit  de  către  Compartimentul

Patrimoniu   şi   Transport   şi   Compartiment   Cadastru   din   cadrul   aparatului   de   specialitate   al
Primarului Municipiului Sebeş;

-referatul  nr.86746/22.l 1.2021   privind  urgenţa  înscrierii  pe  ordinea  de  zi  a  şedinţei   a

proiectului de hotărâre;
Având  avizul  nr.849/202l   al  Comisiei  pentm  amenajarea  teritoriului,  ubanism,  lucrări

publice,   administrarea  domeniului   public   şi   privat   şi   avizul  nr.852/2021   al   Comisiei   pentru
administraţie publică locală, juidică şi de disciplină:  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 art. 78 din Ordinul ANCpl nr. 700/2014 -privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţleî:1:g:Cerîî:îeaî:eYî2dgen:,eî`ne.d[e,C:]:::ŢÎ,]t.CacŢed#C6:ăă;nanţadeurgenfiaGuvemuluinr

57/°3 °Î7n2gigap:,:;nodzîţ,:,::[aa:m,î;;Stid:;'V6rdonanţa  de  urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/03 07.2° 19

privind Codul administrativ;

HOTĂRĂSTE:
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A±±   Se   aprobă   Documentaţia   cadastrală  de   primă  înscriere  în   sistemul   integrat  de
Cadastru  şi  Carte  Funciară  a  imobilului:  Strada  Nouă  -  Loc.  Lancrăm,  Municipiul  Sebeş,  jud.
Alba,  întocmită  de  întocmită  de  S.C.  Mercury  Geosystems  S.R.L.  -    autorizată  de  ANCpl  să
execute  lucrări  de  cadastru,  geodezie  şi  cartografie,  certificat  de  autorizare  Seria  RO-B-J  nr
1055/2017-   executant   ing.   Răşinariu   Avram   Florin,   care   face   parte   integrantă   din   prezenta
hotărâre.

4!±îz (1)  Din punct  de  vedere juidic,  imobilul  care  face  obiectul  prezentei  documentaţii
cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru şi Carte Funciară, se identifică cu cel
înscris în Anexa nr.  5, poz.  364 din HG nr.  974/2002 care cuprinde lnventarul Domeniului Public
al  Municipiului  Sebeş,  însuşită prin  HCL  nr.  125/2001,  de  către  Consiliul  Local  al  Muicipiului
Sebeş, având o suprafaţă totală conform HG de 27520 mp, iar suprafaţă rezultată din măsurători de
44030 mp.

(2) Din punct de vedere topografic  strada "Nouă"  se identifică cu parte din imobilul
cu  nr.  top.  202  fără  suprafaţă  şi  neînscris  în  cartea  fimciara.  Deoarece  se  identifica  cu  parte  din
acest imobil, se propune să se parceleze astfel:

-Lotul  nr.   1  compus  din  parcela  cu  nr.  top.  nou  202/1-fără  suprafaţă,  rămâne  neînscris  în

cartea fimciară.
-  Lotul  nr.  2  compus  din parcela cu nr.  top.  nou 202/2  -în  suprafaţă măsuată de  32627  mp

care  solicităm  să fie  introdusă în circuitul  civil.  Acest lot este aferent strazii  „Nouă"  delimitată la
nord de „IE 80732", la sud de „IE 76373", la est şi vest de proprietari particulari.

4!±± Aprobă înscrierea în Cartea Funciară a Lotului nr.  2  compus din parcela cu nr.  top.
nou 202/2  "drum" în suprafaţă de  32627  mp.,  care  se va întăbula definitiv în cotă de  1/1  părţi în
favoarea Domeniului Public al Municipiului Sebeş.

4!±î±   Se   atestă   apartenenţa   la   domeniul   public   al   Municipiului   Sebeş   a   bunurilor
identificate la Art. 3  şi se declară de uz şi interes public local.

Art.5   Solicită  OCPI   Alba  înscrierea  definitivă   a   imobilului   cu   datele   de   identificare
cuprins:i=Tdocumentaţia prevăzută la Art.  1, în Domeniul Public al Municipiului Sebeş, confom
art.  41, alin.  5  din Legea nr.  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.

A±=±î§ Cu   data intrării în vigoare a prezentei,H.C.L. nr.  308/2021  îşi încetează valabilitatea.
Art.7  Prezenta  hotărâre  a  fost  emisă  în  vederea  efectuării  demersurilor  necesare  pentru

modific::=rH.G.R.  nr.  974/2002  Anexa  nr.  5  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeqlui
Alba precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba.

4±±îş   Se   modifică   în   mod   corespunzător   prezentei   inventarul   domeniului   public   al
Municipiului   Sebeş,   cu   respectarea   proceduilor   Art.   289   din   OUG   57/2019   privind   Codul
Administrativ.

4r!=2 De ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul  Patrimoniu
şi Transport.

Art.10 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul  şi în
condiţiile prevăzute de Legea nr.  5 54/2004, privind contenciosul  administrativ,  cu modificările  şi
compl etări le 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;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Arhitectului şef;
- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;

Pagina 2 din 3



- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- Biroului Buget, Finante, Contabilitate, Salarizare;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
- OCPI Alba, BCPI Sebeş.

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU CĂTĂLiN

Total consilieri locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR  GENERAL Muni

.   =-L   ---

+----i

2ex.OM/CV/CG conţine 3 pagini   şi anexă

VLAD  CRISTINA ELEN
piul Sebeş
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DOCUMENTAŢIE CADASTRALA

PENTRU EMITE

Mun. Sebes, Loc. Lancram, Str. Noua,
Judetul Alba

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL SEBHS - DomNIUL PUBLic

EXECUTANT:
nmRcuRy GEos
ing. msINARI



ANEXA NR. 1.33

nmMORlu TEHNlc
1.     Adresa imobfl: Imobilul este situat administrativ în intravilanul Mun. Sebes, Loc. Lancrăm, Str.

Nouă,  Jud. Alba.

2.     Tipu] lucrării: Documentaţie cadastrală de prima inscriere.

3.     Scurtă  pi.ezentare a situaţiei din teren:  Pentm identificarea topografică a poziţiei imobilului
care face obiectul prezentei documentaţii, s-a făcut deplasarea ^m teren, unde s-a constatat că imobilul este
situat în partea centrală a loc. Lancrăm„ imobilul fiind ne^mprejmuit, iar ca vecini am identificat pe:

-laNord   -IE 80732
- la Est  - Proprietari particulari
• la Sud -IE 76373
- la Vest  - Proprietari particulari

r`        4.  Situaţia juridică a imobi]ului: Din punct de vedere juridic, imobilul care face obiectul prezentei
\     documcmtatii cadastrale de primă înscriere ^m sistemul integrat de Cadastni şi Carte Funciară, se identifică

cu cel înscris ^m Anexa nr.  5, poz.  364 din HG 974/2002 care cuprinde lnventanil Domeniului Public al
Municipiului Sebes, insusita prin HCL 125/2001, de catre Consiliul Local al Municipiului Sebes, având o
suprafaţă totală confom HG de 27520 mp, iar suprafaţă rezultată din măsuători de 44030 mp .

Din punct de vedere topografic  strada `Nouă"  se identifica cu parte  din imobilul cu in.  top.  202
fara suprafata   si neinscris in cartea fimciara. Deoarece se identifica cu parte din acest imobil, propun sa
se parceleze astfel:

Lotul  nr.1  compus  din  parcela  cu  nr.  top.  nou  202/1-  fara  suprafata,  ramane  neinscris  in  cartea
EEEClara.

Lotul nr.  2  compus  din parcela   cu nr.  top. nou 202/2 - in suprafata masurata de 32627 mp  care
solicităm să fie introdusă ^m circuitul civil. Acest lot este aferent strazii „Nouă" delimitată la nord de „IE
80732" , la sud de „IE 76373", la est si vest de proprietari particulari.

Vă  rugăm  să  dispuneţi  Întabularea  defmitiva  a  ]otului  nr.  2,  cu  nr.  Top.  nou  202/2  a

-E:E:ţŢ#=:ipi±=P::fbaeŢ=:s=.atfi.d::.?.:2:2Ţpaî:.:sa#iatiF::::ră,k|y:iapriejupgŢbe.Ţ!ţ
adeverintei nr ....... /2021 eliberata de Primaria Municipiului Sebes.

5.     Operaţiuni  topo-c@dastrale  efectuate:  Ridicarea  topografică  a  detaliilor  a  fost  realizată  cu
aparatul GPS GSOs in sistem RTK. Calculul coordonatelor punctelor s-a realizat cu programe de calcule
topometrice,  iar  suprafaţa totală a imobilului  care  face  obiectul prezentei documentaţii  s-a efectuat din
coordonatele  punctelor  determinate pe  conturul  acestuia,  în  sistemul  de  proiecţie  Stereografic  1970  şi
sistemul de referinţă Marea Neagră 1975.

Data: 18.11.2021
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