ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.44/2012
privind reglementarea juridică a unor imobile- terenuri proprietatea orasului
Talmaciu.Consiliul Local Talmaciu, intrunit in sedinta extraordinara din data de 2.03.2012;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1546/2012 a primarului orasului Talmaciu şi raportul
întocmit de arhitect-sef înregistrat sub nr. 1538/2012 , prin care se propune reglementarea
juridică a unor terenuri aparţinând comunei rurale Talmaciu si pe care este amplasat
depozitul neconform de deseuri oras Talmaciu;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Talmaciu;
În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului şi a
Publicităţii Imobiliare, republicată şi actualizată, Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, art.5 alin.2
din Legeanr.214/2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c”, art. 45 alin.1 , art. 77, art. 115 alin. (1)
lit. “b” din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se atesta apartenenta la domeniul public al orasului Talmaciu a imobilelor
–terenuri identificate in CF 1874/Talmaciu, după cum urmează:
- nr.top 6327/1– pasune in suprafata de 219097 mp, cu valoarea de inventar de 0,01 lei/mp;
- nr.top 6327/4 – pasune în suprafaţă de 10820 mp, cu valoarea de inventar de 0,01 lei/mp;
(2) Se aprobă completarea în mod corespunzător a anexei la HCL nr. 174/2012
privind situaţia gestionării domeniului public al orasului Talmaciu cu bunurile menţionate la
alineatul precedent.
Art.2. Se aprobă reglementarea juridica ( Plan de amplasament cu propunere de
dezlipire a imobilului înscris în CF 1874/Talmaciu nr. top 6327/1 , păşune în suprafaţă de
219097 mp, în doua corpuri noi distincte, astfel:
-nr.top.nou 6327/1/1-pasune in suprafata de 216490 mp
-nr.top. nou 6327/1/2-pasune in suprafata de 2607 mp , conform documentaţiei topocadastrale întocmite de către topograf autorizat Dancanet Silviu Mihai ,ce constituie anexa 1
la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba reglementarea juridica ( Plan de amplasament cu propunere de
dezlipire) a imobilului înscris în CF 1874/Talmaciu nr. top 6327/4/ în suprafaţă de 10820
mp, în doua corpuri noi distincte, astfel:
-nr.top.nou 6327/4/1 –pasune in suprafata de 4427 mp,
-nr.top.nou 6327/4/2-pasune in suprafata de 6393 mp , conform documentaţiei topo-cadastrale
întocmite de către topograf autorizat Dancanet Silviu Mihai ,ce constituie anexa 1 la
prezenta hotărâre
Art.4. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor inscrise in CF
1874/Talmaciu cu nr. top 6327/1/2 în suprafaţă de 2607 mp si nr.top 6327/4/2 în suprafaţă
de 6393 mp din păşune în teren neproductiv cu destinatia de depozit neconform de deseuri
(halda de gunoi).

Art.5. Indeplinirea prezentei revine secretarului si arhitectului-sef din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
02.03.2012
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