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JUDETUL CARAS. SEVERIN

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea demersurilor in vederea inscrierii in eviden{ele Oficiului de Cadastru

9i Publicitate Imobiliard a imobilului cu denumirea Bucuru;ul - pldure
in suprafald de 96,2 ha

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in qedinla ordinara in data de 15.04.2019;
Vdzdnd expunerea de motive a inifiatorului qi raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotdrdre privind aprobarea demersurilor
in vederea inscrierii provizorii in evidenlele Oficiului de Cadastru qi Publicitate Imobiliard a

imobilului cu denumirea Bucurugul - pddure in suprafaf d, de 96,2 ha;
Vdzdnd avizul comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia juridicd qi de disciplind, proteclie a

mediului, muncd qi protecfie sociald, tineret qi sport;
Avdnd in vedere prevederile art.3, alin. (4) gi pct. III 9 din Legea 21311998 privind Bunurile
proprietate publicd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Jindnd cont de art. 155 din Ordinul Agenliei Nalionale de Cadastru gi Publicitate Imobiliard
nr.70012014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepJie qi inscriere in evidenfele

de cadastru qi carte funciard, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
LuAnd act de prevederile art. 41, alin. (5) qi (5>l) din Legea nr. 711996 a Cadastrului qi

publicitdfii imobiliare, republicatd, cu completdrile Ei modificdrile ulterioare;
in temeiul art.36, alin. (2) lit. c) qi alin. (5) lit. c), art. 45 qi art. 115, alin. (1), lit. "b" $i
alin.(3) din Legea 21512001privind administrafia publici locald, republicatd, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art. I Se aprobd efectuarea demersurilor necesare in vederea inscrierii in evidenlele

Oficiului de Cadastru ;i Publicitate Imobiliard a imobilului cu denumirea Bucurugul - pddure

in suprafafd de96,2ha.
Art.2 Cheltuielile legate de documentalia de inscriere provizorie in evidenlele de publicitate

imobiliard a imobilului cu denumirea Bucuruqul - pddure in suprafald de 96,2 ha, vor fi
suportate de la bugetul local.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a celor prevdzute in aceastd Hotdrdre se insdrcineazd domnul

Peia Ion, primanrl comunei Obreja, care este imputernicit sd semneze actele necesare.

Art. 4 PrezentaHotdrdre intra in vigoare si se comunica in bazaprevederilor art.48 alin.2, ale

art.49 alin. (2) si ale art.115, din Legea m.21512001 privind administrafia publica locala,

repubricatain200T'ilffi1#r#"il,::t*:'s*tJtrioarera:

Primarului Comunei Obreja
Cetdlenilor comunei Obreja prin afiqare la sediul gi pe site-ul Primdriei
Obreja.
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