ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.67/2021
privind parcelarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr.137 Sebeșel , actualizarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Săsciori și prima înscriere
în cartea funciară a imobilului „pășune” situat în loc numit Ocing având nr.top.1104/1/2 a
localității Sebeșel
Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară- în ziua de
20 octombrie 2021, ora 8,30;
Luând în dezbatere:
-Proiectul de hotărâre nr.202/14.10.2021 a proiectului de hotărâre întocmit de către
inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar;
-Referatul de aprobare nr.203/14.10.2021 a proiectului de hotărâre întocmit de către
inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae Florin Morar;
-Raportul de specialitate nr.204/14.10.2021 întocmit de către dl. BOGDAN Andrei
Nicolae
, având funcția de Consilier II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săsciori
;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția
mediului și turism
În conformitate cu prevederile:
Art. 129 alin (2) lit. „c” si art. 286 , alin(4) , din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 , privind
codul administrativ

- Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare ;
În temeiul art. 129 (1) coroborat cu art. 196 (1) lit. „a” din din Ordonanta de urgenta nr.
57/2019 , privind codul administrativ;
PROPUNE:
Art.1. Se aprobă parcelarea imobilului cu număr Top.:1104/1 din Cartea Funciara nr.137
Sebeșel în suprafață totală de 1388960 mp, în 2 loturi,conform anexei la prezenta hotărâre, astfel:
Lotul 1. – Nr.Top. 1104/1/1 în suprafață de 1388277 mp - Lot Nedeterminat;
Lotul 2. – Nr.top. 1104/1/2 in suprafata de 683 mp.
Art.2.- Aprobă completarea corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin
domeniului privat al comunei Săsciori, prin adaugarea unei noi pozitii astfel :
Pozitia 80- Teren "pașune" Extravilan, UAT Săsciori , loc. Sebeșel, - loc numit
"Ocing" – Teren cu categoria de folsință "pașune " în suprafață totală de 683 mp,
având numărul topografic 1104/1/2 a localității Sebeșel , situat în extravilanul Comunei
Săsciori - în loc numit "Ocing" între vecinii : La Nord - Comuna Săsciori - Pașune
nr.top.1104/1/1, La Sud - Comuna Săsciori - Pașune nr.top.1104/1/1 , la Est - Drum ,
Nr.Cadastral. 70488 , la Vest - Comuna Săsciori - Pașune nr.top.1104/1/1 - fiind
identificat cu Nr.Top. 1104/1/2 din CF vechi nr. 137 Sebeșel;
Art.3.- Aprobă întabularea dreptului de proprietate în favoarea domeniului privat al
Comunei Săsciori a imobilelor descrise la Art.2 la prezenta hotărâre.
Art.4.-Se însușește documentația tehnică cadastrală de prima înscriere în Cartea Funciară a
imobilului descris la Art.3 , întocmite de persoana autorizata A.N.C.P.I. - Ing. Lazăr Ioan cu

autorizație seria RO-AB-F nr. 0318/2020 - conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.5.- Solicită Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară –Alba efectuarea
operațiunilor aprobate prin prezenta hotărâre, în Cartea Funciară.
Art.6.- Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de dl. Morar Nicolae-Florin,
primarul comunei Săsciori.
Art.7.- Prezenta hotărâre se înaintează şi se comunică la :
-Instituţia Prefectului judeţului Alba;
-Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară –Alba ;
-D-lui Nicolae Florin Morar – primarul comunei Sǎsciori.
Săsciori la 20 octombrie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
GAVRILĂ ILIE

CONTRASEMNEAZĂ
p. Secretarul general al comunei,
Maria-Monica Ilea

