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                                  H O T A R A R E A nr. 39 

  Din 30.05.2022                
privind aprobarea unei  documentatii tehnice de  Prima inscriere a imobilului cu   

numar topografic  (655/1/b, 655/2,655/3)1  inscris in CF nr. 102841 Rupea  , 

proprietar  STATUL ROMAN – drept de adminstrare Consiliul Popular al 

orasului Rupea, cu o  suprafata totala de 2452  mp,imobil aflat in domeniul 

public al ORASULUI  RUPEA situat  in intravilanul localitatii. 

 

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

30.06.2022 

 

   Avand in vedere raportul de specialitate  ale compartimentului urbanism  

din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea, precum si 

Raportul de aprobare  al primarului orasului Rupea   

       In conformitate cu Art. 41 alin (5.2) din Legea 7/1996, republicata cu 

completarile si modificarile ulterioare,  art. 79 din REGULAMENTUL de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat 

prin  Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și 

completările ulterioare 

In temeiul. art. 87 alin 5 , art 106 alin 3, art. 129 alin.2 lit. c , si alin 10 lit 

a  precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc  si art. 354 

din   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ              

H O T A R A S T E :   

 

Art. 1  –   Se atesta apartenenta la domeniul public al Orasului Rupea a 

imobilului   cu numarul topografic  (655/1/b, 655/2,655/3)1  inscris in CF nr. 

102841 Rupea  (Biblioteca), proprietar  STATUL ROMAN – drept de 

adminstrare Consiliul Popular al orasului Rupea, cu o  suprafata totala de 2452  

mp, situat  in intravilanul localitatii. inscris in inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al orasului  Rupea  HG 972/2002 la pozitia 347,  

 Art 2 – Se aproba  actualizarea de date a imobilului proprietatea  publica 

a orasului Rupea   cu nr. top 655/1/b, 655/2,655/3)1  inscris in CF nr. 102841 

Rupea   teren cu constructii , categoria de folosinta curti constructii , prin 

micsorarea   suprafetei  la   1969  mp,  suprafata rezultata in urma masuratorilor 

si crearea a doua imobile conform documentatiei  cadastrale de actualiare imobil   

intocmita Expert Tehnic Autorizat Cosmin Belean.. 
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        ART. 3 Se aproba actualizarea datelor de Carte Funciara a imobilului 

aratat la Art. 1  si 2 din prezenta hotarare. 

        ART. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza 

Primarul Orasului Rupea, care va semna toate documentele necesare. 
 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
 
 

 

 
 

CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  12 3 12 - - 
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