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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 5/2020 
privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru modificarea suprafeței de teren – 

pășune, aparținând domeniului public al comunei Mihalț,  
înscrisă în CF Mihalț nr. 71606, nr. cad. 888 

 
 
                  Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară publică în 
data de 30 ianuarie 2020; 
                    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.245/2020, inițiat de primarul 
comunei Mihalț, cu privire la însușirea documentației tehnice cadastrale pentru modificarea 
suprafeței de teren reprezentând pășune comunală, aparținând domeniului public al comunei 
Mihalț și înscris în CF Mihalț nr.71606, nr.cad.888, identificat în parte cu imobilul înscris în Anexa 
46 – poziția 137; 
- Raportul compartimentului de specialitate întocmit de către Compartimentul Fond funciar, 
înregistrat sub nr. 292/2020; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț – Comisia 
pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, a drepturilor omului, 
amenajarea teritoriului și urbanism; 
- Documentația tehnică cadastrală întocmită de către persoană autorizată Nicoară Ioan pentru 
actualizare date, modificare suprafață de teren – pășune și repoziționare; 
- Anexa nr.46 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mihalț, însușită 
prin HCL Mihalț nr.19/2001, poziția nr.137 (parțial); 

Potrivit prevederilor: 
- Legii nr.7/1996, Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare; 
- art. 286 alin.(4) și art.287 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
- Ordinului nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 
cadastru și publicitate imobiliară ; 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța  
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
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  Art.1. Se însușește documentația tehnică cadastrală de actualizare date – modificare  
suprafață în minus și repoziționare a imobilului înscris în C.F. Mihalț nr.71606, nr. cad. 888, 
identificat în parte cu imobilul înscris în Anexa 46, poziția nr.137, anexă la prezenta hotărâre.  
            Art.2. Se aprobă modificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.71606 
Mihalț, nr. cad 888, reprezentând pășune aparținând domeniului public al comunei Mihalț, de la 
3.2565 mp la 3.0924 mp 

Art.3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj actualizarea datelor  
imobilului înscris în CF nr.71606 Mihalț, în conformitate cu prezenta hotărâre. 
            Art.4. Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, conform 
prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanța de contencios administrativ   

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Mihalț; 
- Biroului de cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj; 
- Instituției Prefectului – Județul Alba. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi valabil exprimate din 13 consilieri prezenți la ședință și 13 
consilieri în funcție (procent 92%).                      

 
                                                            Mihalț la 30 ianuarie 2020 
 
 

      Președinte de ședință,                                                 Contrasemnează,  
           consilier Dorin Breazu                                             secretar gen. Comuna Mihalț 
                                                                                                      Mariana Salcău 


