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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 
 

HOTARARE 
 
 

privind mandatarea primarului comunei Bănia pentru depunerea cererii de rectificare/anulare număr 
cadastral pentru cimitirele ,,Jitian” și ,,Rîca” situate pe teritoriul comunei Bănia   

 
 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate şi raportul comisiei de specialiate din cadrul 

consiliului local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile art. 908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată în anul 2011. 
Văzând extrasele de carte funciară tip vechi nr. 311 nr. Crt. 3 și 5 în care, în baza certificatului de posesie nr. 

483/1980 imobilele ,,Intravilan Cimitir (Rîca)” și ,,Intravilan Cimitir (Jitian)” la partea B.Partea a II-a figurează Parohia 
Ortodoxă Română Bănia.  

Având în vedere și prevederile Regulamentului din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 al A.N.C.P.I.  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 676/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Caraş-Severin prin care cele două cimitire au fost scoase din domeniul public.  

 In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 – Pentru depunerea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin a cererii de 

rectificare/anulare număr cadastral pentru cimitirele ,,Jitian” și ,,Rîca” situate pe teritoriul comunei Bănia din 
cărțile funciare nr. 30310 șți 30311 ale UAT comuna Bănia, se mandatează primarul comunei Bănia, d-nul 
Alexandru—Vichentie Albu.   

Art.2 – Persoana prevăzută la art. 1 este mandatată pentru a formula, semna şi  depune orice documente 
necesare accesării .  

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica persoanei prevăzute la art. 1 şi  Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-
Severin.  
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PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Gabriel-Petru Băcilă 
 

Contrasemnează 
         Secretarul general  

Pavel Marin  
   


