ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea introducerii în evidențele de carte funciară și cadastru a
cimitirului din localitatea Sînmartin

Consiliul local al comunei Macea,
ţinând seama de expunerea de motive a Primarului comunei Macea nr.3865/25
06 2015, de raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr.3866/25 06
2015, de documentația de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a
terenului aferent cimitirului din localitatea Sînmartin, întocmită de către SC Geo Topo SRL;
Având în vedere faptul că terenul cu nr. top 2598/504.etc/1223, în suprafață totală de
105.340 mp - din care suprafața de 42.722 mp constituie cimitir în intravilanul localității
Sînmartin - este proprietatea comunei Sînmartin potrivit înscrierii de sub B1 din CF nr. 2293
Sînmartin, precum și faptul că în urma organizării administrative efectuate în temeiul Legii nr.
2/1968 comuna Sînmartin a devenit parte componentă a comunei Macea;
luând în considerare prevederile art.36 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
art. 78 -79 din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700 din 9 iulie 2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară;
În temeiul art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici
o abținere, din totalul de 15 consilieri în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă introducerea în evidențele de cadastru și carte funciară a terenului
intravilan în suprafață de 42.722 mp, aferent cimitirului din localitatea Sînmartin, teren
proprietatea privată a comunei Macea ( în urma reorganizării administrative din anul 1968 prin
care comuna Sînmartin a intrat în componența comunei Macea),
provenit din terenul în
suprafață totală de 105.340 mp evidențiat în CF nr. 2293 Sînmartin cu nr. top
2598/504.etc/1223.
ART.2 Se aprobă documentația de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară a terenului în suprafață de 42.722 mp aferent cimitirului din localitatea Sînmartin,
întocmită de către SC Geo Topo SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3 Se încredințează Primarul comunei Macea cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Macea; Instituţia Prefectului
judeţului Arad, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad.
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