ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI JIDVEI

HOTĂRÂREA NR. 7
privind introducerea in circuitul civil si in domeniul privat al
Comunei Jidvei a unei suprafeţe de 393 mp in localitatea Balcaciu
Consiliul local al comunei Jidvei intrunit in şedinţa ordinara din data de
25.01.2013;
Având in vedere:
- Proiectul de hotarare privind introducerea in circuitul civil si in
domeniul privat al Comunei Jidvei a unei suprafeţe de 393 mp in localitatea
Balcaciu, initiat de către dl. TRIF ALIN, primar;
- Expunerea de motive intocmita de către dl. TRIF ALIN, primar privind
introducerea in circuitul civil si in domeniul privat al Comunei Jidvei a unei
suprafeţe de 393 mp in localitatea Balcaciu;
- Raportul de specialitate intocmit de către serviciul fmanciar-contabil din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului privind introducerea in
circuitul civil si in domeniul privat al Comunei Jidvei a unei suprafeţe de 393
mp in localitatea Balcaciu;
- Hotararea Guvernului nr. 974/05.09.2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Alba precum si al municipiilor, oraşelor si comunelor
judeţului Alba, anexa nr. 40 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Jidvei poziţia 47;
- memoriul tehnic intocmit de către Piesa Filip, persoana fizica autorizata
de ANCPI sa execute lucrări de cadastru, geodezie si cartografie;
- raportul de avizare al Comisiei nr. 1- comisia pentru administraţie
publică, juridică si de disciplina, relaţii cu publicul, drepturile omului, munca si
protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relaţii internaţionale;
- raportul de avizare al Comisiei nr. 3- comisia pentru activitati
economico-fmanciare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism;
In baza:
- art. 10, 36 alin 2, lit.„c„ coroborat cu al. 5, art. 122, art. 123 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 3, art. 4, art. 12-15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare,
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata.

In temeiul 45-(l) si art. 115-(1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările
ulterioare
Adopta prezenta:
HOTARARE
Art. 1 Se insuseste memoriul tehnic intocmit de către Piesa Filip,
persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrări de cadastru, geodezie si
cartografie prin care se propune introducerea in circuitul civil si in domeniul
privat al Comunei Jidvei a unei suprafeţe de 393 mp in localitatea Balcaciu,
documentaţie ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba PARCELAREA nr. topo 69 in : lotul nr. 1 format din nr.
> topo nou 69/1 in suprafaţa de 393 mp si lotul nr. 2 cu nr. topo nou 69/2- strada
fara suprafaţa si INTRODUCEREA IN CIRCUITUL CIVIL si in domeniul
privat al Comunei Jidvei al imobilului teren intravilan identificat prin nr. top nou
69/1 in suprafaţa de 393 mp;
Art. 3 Se aproba categoria de folosinţa al imobilului identificat prin nr.
top nou 69/1 in suprafaţa de 393 mp, Balcaciu avand ca vecini: la Nord- Casa
Parohiala, la Est- Vale, la Sud- SC Lin&Ema, la Vest- Drum, in teren construibil
intravilan.
Art. 4 Solicitam OCPI inscrierea documentaţiei in Cartea Funciara
Hotararea se va comunica, către:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Serviciului fmanciar-contabil;
- OCPI;
- Primar;

Jidvei Ia 25.01.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FĂGET AN Y

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI JIDVEI
JIGMOND GEORGETA MARIA

M E M O R R J TE H N IC

1.Denum irea lucrării : D O C U M E N T A Ţ IE PENTRU IN T R O D U C E R E IN C IR C U IT U L CIVIL
2 Beneficiari: P R IM A R IA corn. J i d v e i ,
3. întocmit: Piesa Filip aut. Ro-A B-F , nr.0065/2010
Imobilul ce face obiectul prezentei documentaţii se afla in intravilanul locali tatii Balcaciu ,
str. 7 Noiembrie- Parcul din imediata vecinatate a magazinului universal. ‘SC Lin & E m a SRL ‘(la S u d ) ,
Casei parohiale (la Nord), Vale (la Est) si drum (la V e s t ) .

Proprietarul acestui imobil este Statul Roman ( Primaria corn Jidvei ) in 1/1 parti. imobilul facand
parte din nr.topo. 69- Strada - fara Carte Funciara si suprafaţa .
La cererea beneficiarului am efectuat un studiu de carte funciara , măsurători, la fata lo c u lu i, calculul
suprafeţelor si ,in vederea introducerii in circuitul civil , am procedat la parcelarea imobilului in doua loturi
distincte astfel:
-lotul n r . l- c u nr.topo nou 69/1 - in suprafaţa de 393 mp - strada-pt. care se solicita introducerea in
circuitul civil si in domeniul privat al Comunei Jidvei cu categoria de folosinţa ' te re n c onstru ib i!
i n tr a v il a n ' urmând ca acesta sa primeasca n r.c a d a s tr a ! ______ eliberat de OCPi Alba.
-lotul nr.2-cu nr.topo nou 69/2- strada .
Lotul 1 nou format este delimitat in teren prin tarusi de lemn si este astfel descris in planul de
delimitare a bunului imobil ,piesa integranta din prezenta documentaţie.
Măsurătorile au fost făcute cu STS 700 R.,reperajul s-a făcut pe colturi de constructii iar calculul
suprafeţelor din coordonate in sistem Stereo 70.
Pentru identificare s-au folosit hărţile de carte funciara si planurile cadastrale sc. 1:2000.
Prezenta documentaţie s-a intocmit la cererea (proprietarului) beneficiarului si serveste acestuia in
vederea înregistrării in cartea funciara si conţine:
-memoriu tehnic,
-plan de amplasament si delimitare a imobilului. Al l-lot 1 Sc.l :500
-copie harta de C.F. Balcaciu ,
-plan de amplasare in zona sc. 1:2000,

18.01.2013

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
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Scara 1 :5 0 0
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Cartea Funciara

Suprafaţa mas.:
393 mp

Adresa imobilu!ui:Com Jidvei,sat Balcaciu,Str. 7 Noiembrie,F.N,
jud. Alba
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Jidvei la 25.01.2013
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