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                                    PROIECT  

      

    H O T A R A R E  

   

-  privind aprobarea unei  documentatii tehnice cadastrale  de actualizare date imobil cu  

numar cadastral 159  inscris in CF nr. 102518  Rupea  , proprietar  COMUNA  
RUPEA  situat in intravilanul orasului Rupea. 

 

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica, ordinara din data de 

30.03.2021 

     

Avand in vedere raportul de specialitate  ale compartimentelor urbanism  din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea, precum si Raportul de Aprobare  al 

primarului orasului Rupea  

 Vazand documentatia cadastrala de actualiare imobil   intocmita de Expert Tehnic 

Ionut Gavriluta.. 
   

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu 

completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 87, alin (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),      lit. 

c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, 

  

              H O T A R A S T E : 

 

 Art. 1 – Se aproba  actualizarea de date a imobilului  numar cadastral 159  inscris in 

CF nr. 102518  Rupea  , proprietar  COMUNA  RUPEA  , in sensul maririi suprafetei  totale 

de la  1966 mp cat est inscris in CF la suprafata de   2049 mp.  asa cum rezulta din 

masuratori,  conform documentatiei  cadastrale de actualiare imobil   intocmita de Expert 

Tehnic Ionut Gavriluta. 

  

De asemenea se aproba si repozitionarea imobilului,  conform documentatiei  cadastrale de 

actualiare imobil   intocmita de Expert Tehnic Ionut Gavriluta. 

 

Art. 2-  Cu aducerea la indeplinire a prezentei de insarcineaza Primarul orasului 

Rupea care va semna toate documentele necesare la Notarul Public.   

 

 

 

      INITIATOR              contrasemneaza   

       PRIMAR             SECRETAR General UAT  

Ing. Opris Alexandru       jr. Roman Ioana Madalina  
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    Raport de aprobare    

                         privind aprobarea unor documentatii tehnice cadastrale 

 

 

Tinand cont de referatul de specialitate al Compartimentului Fond Funcair  din cadrul 

aparatului de specialitate al  Primarului orasului Rupea prin care sunt expuse motivele prin 

care UAT orasul Rupea este indreptatit sa aprobe dezmembrarea, respectiv actualizarea 

imobilului,, 

 Vazand documentatia cadastrala de actualiare imobil nr. nr. 61 din luna 04 anul 2019 Vazand 

documentatia cadastrala de actualiare imobil   intocmita de Expert Tehnic Florea Florin 

   

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu 

completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 87, alin (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),      lit. 

c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, propun spre aprobare: 

actualizarea de date a imobilului  cu  numar topografic 107, 108/1inscris in CF nr. 101352   

Rupea proprietatea Statului Roman in cota de ½ si IOSIF MARIA, COTINGHIN ALINA 

IOANA , PLESA MIHAELA MARIA in cota de ½ ,  in suprafata totala de 1038  mp situat in 

intravilanul orasului Rupea, in sensul diminuarii suprafetei  totale de la 1038 , la 920 mp asa 

cum rezulta din masuratori,  conform documentatiei  cadastrale de actualiare imobil   

intocmita de Expert Tehnic Florea Florin 

 

 

INITIATOR,  

      PRIMAR  

     Ec. Bardas Nicolae Liviu  


