ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a unor suprafețe din
izlazul comunal proprietate publică a comunei Bănia

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, rapoartul compartimentului de specialitate şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Văzând „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bănia”, însuşit de Consiliul
Local al comunei Bănia prin Hotărârea nr. 10 din 27.04.2001 cu completările și modificările ulterioare, atestat
prin anexa nr. 11, la Hotărârea Guvernului nr. 532 din 30.05.2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin, modificată
şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2006 și HotărâreaGuvernului nr. 676/2011;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 858 - 865 din Titlul IV –Proprietatea publică și următoarele din Legea
nr. 287/2009 R, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare și documentatia cadastrala intocmita de sing. Iordan Nicolae Amadeu certificat
de autorizare seria RO CS-F nr. 0001;
În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. ,,c” şi al.(9), art. 45 al.(1) şi al.(3) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobă intabularea în Cartea Funciară a suprafeței de 371,8 ha pajisti, din suprafața totală
de 1238 ha ,,Izlaz comunal Gîrbovăț” prevăzut la poz. nr. 23 din Anexa nr. 11 la H.G. nr. 532 din 30.05.2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare,
proprietate publică a comunei Bănia, conform documentatiei cadastrale întocmite de sing.Iordan Nicolae,
anexele 1-3 la prezenta, după cum urmează:
1. trup 1= 140,6 ha;
2. trup 2 =155,6 ha;
3. trup 3 = 75,6 ha;
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
compartimentul financiar contabil.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului
Caraş-Severin şi se va publica prin afişare la sediul Primăriei din comuna Bănia
Bănia la 31.01.2016
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