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HOTĂRÂRE  

Nr. 26 din 31.08.2016 

privind solicitarea finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică conform prevederilor 

OUG  nr. 35/2016 

 

 Consiliul  local   al   comunei  Ibăneşti,  judeţul  Mureş, întunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 

2016; 

Luând act de: 

- adresa nr.7441/17.08.2016, emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Mureş; 

- raportul nr. 8448 din 26.08.2016 întocmit de către domnul primar, privind solicitarea finanţării în vederea 

realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în condiţiile art. 9 alin. 34
1 

– 34
12 

din Legea nr. 7/1996- legea 

cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere: 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 

Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare; 

- prevederile O.U.G. nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr. 7/1996; 

- procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie 

a lucrărilor pentru  lucrările  de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată 

prin Ordinul nr.819/2016 al directorului general al ANCPI; 

Luând în considerare: 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;  

În baza art. 36, alin.(1), alin.(2) lit. „b” şi „e”, alin.(4) lit. „d”, alin.(6) lit. „a”, pct. 19,  art. 45, alin.(2)  şi art. 

115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, R, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art. 1. -  Se aproba solicitarea finanţării în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2016 prin 

completarea formularului Anexa 3 din Procedură şi transmiterea acesteia la O.C.P.I. Mureş.  

Art. 2. -  Se împuterniceşte Domnul Dan Vasile-Dumitru, Primarul comunei Ibăneşti, să semneze la 

OCPI Mureş, contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a 

lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. 

Art. 3. -  De executarea prezentei  hotărâri răspunde domnul primar, Dan Vasile-Dumitru. 

Art. 4. -  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş; primarului comunei 

Ibăneşti, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, Compartimentului financiar contabil impozite ;i 

taxe şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro  

  

    Preşedinte de şedinţă, 

                                                  Ciorăneanu Ştefan                                  Contrasemnează, 

                                                                             Secretar, 

                                                                                           Todoran Codruţa-Alexandrina       
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