ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR.42/2020
privind întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Comunei Mihalț –
domeniul public asupra unui teren în suprafață de 12386 mp situat în intravilanul
localității Mihalț

Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data
de 24 iunie 2020, ședință publică;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr.3700/2020, inițiat de primarul
comunei Mihalț, cu privire la înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mihalț, domeniul
public, în cartea funciară asupra terenului în suprafață de 12386 mp, categorie de folosință ”curți,
construcții”, situat în intravilanul localității Mihalț, identificat cu nr. top.532, 534 din C.F. 73616;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 3722/2020, întocmit de Compartimentul fond
funciar din cadrul aparatului de specialitate al comunei Mihalț;
- Raportul de avizare nr.3750/2020 al Comisiei de specialitate nr.3 din Consiliul Local Mihalț –
Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, a drepturilor
omului, amenajarea teritoriului și urbanism;
Având în vedere:
- documentația tehnică, întocmită de către S.C. Lary&Cory Vermessungen S.R.L. și înaintată
Primăriei Mihalț cu adresa nr.3710/23.06.2020;
- poziția nr. 6 din Anexa nr.46 la HG nr.974/2002 – Inventarul bunurilor aparținând domeniului
public al Comunei Mihalț;
- adresa Companiei Naționale de Investiții – Direcția Investiții, Departamentul Sport, Învățământ
și Cultură, înregistrată sub nr.3165/28.05.2020, prin care suntem informați că obiectivul de
investiții ”Construire sală sport în localitatea Mihalț, comuna Mihalț” este inclus în Lista sinteză a
subprogramului ”Săli de sport”;
Potrivit prevederilor:
- art.554, art.88 și art.914 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;
- art.78 și art.79 alin.(1), art.111 și art.156 alin.(4) din Ordinul nr.700/2014 al Directorului General
al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările
ulterioare;
- art.27 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată;
- art. 87 alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. c), art.139 alin.(3) lit. g) și art.196 alin.(1) lit. a)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul Administrativ,
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HOTĂRĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate al Comunei
Mihalț – domeniul public asupra terenului în suprafață rezultată din măsurători de 12.386 mp,
având categoria de folosință ”Curți construcții”, situat în intravilanul localității Mihalț, identificat
total cu nr. top. 532, 534 din CF 73616 și cu poziția 6 din Anexa nr.46 la HG 974/2002.
Art.2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a terenului în
suprafață de 12.386 mp situat în intravilanul localității Mihalț, nr.top.532, 534 din CF nr. 73616
Mihalț, întocmită de S.C. Lary&Cory Vermessugen SRL., anexă la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în
termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.4. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Blaj, Instituției Prefectului - Judeţul Alba.

Mihalț, la 24.06.2020
Președinte de ședință,
Petru Comșa

Contrasemnează secretar general,
Mariana Salcău

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 85% din
numărul consilierilor în funcție (85% din numărul consilierilor prezenți).
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