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HOTĂRÂRE  

Nr. 36 din 15.09.2016 

privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate asupra unor străzi din domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş 

 

Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit  la data de 14.09.2016, 

Văzând: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8863 din 09.09.2016, 

- expunerea de motive nr.8864 din 09.09.2016, prezentată de către primarul comunei 
Ibăneşti 

- avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de S.C Procad Top SRL, 
înregistrată la Primăria comunei Ibăneşti sub nr.8201/18.08.2016, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică 
precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În considerarea prevederilor art.27 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996,actualizată şi ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „c” şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.(1) Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală întocmită de S.C Procad Top SRL, 
în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al Comunei Ibăneşti asupra 
suprafeţei următoarelor străzi, prevăzute în Anexa  la HG nr.629/2010 pentru modificarea 
anexei nr.52 la HG nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş după cum urmează: 

- poziţia nr.48 (strada nr.1) - L=800m  l=5,97ml  S=4780 mp, din care înscriere  definitivă S= 

3850 mp , înscriere  provizorie S= 930 mp   

- poziţia nr.49 (strada nr.2) - L=621ml l=5,6ml S=5476 mp, din care înscriere  definitivă S= 

3480 mp , înscriere  provizorie S= 1996 mp   

- poziţia nr.50 (strada nr.3) - L=1055 ml l=5,57 ml S=7361 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 5880 mp, înscriere  provizorie S= 1481 mp   

- poziţia nr.51 (strada nr.3A) - L=157ml l=7,86ml S=1234 mp din care înscriere  definitivă S= 

810 mp, înscriere  provizorie S= 424 mp   

- poziţia nr.53 (strada nr.3C) - L=192 ml l=6,87 ml S=1320 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1225 mp, înscriere  provizorie S= 95 mp   

- poziţia nr.54 (strada nr,4) - L=522 ml l=9,77ml S=5102 mp din care înscriere  definitivă S= 

3000 mp, înscriere  provizorie S= 2102 mp   

- poziţia nr.55 (strada nr.5) - L=600ml l=7,63 ml S=4583 mp din care înscriere  definitivă S= 

2825 mp, înscriere  provizorie S= 1758 mp   
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- poziţia nr.56 (strada nr.6)- L=180ml l=6ml S=1079 mp din care înscriere  definitivă S= 800 

mp, înscriere  provizorie S= 279 mp   

- poziţia nr.57 (strada nr.7)- L=456 ml l=4,17ml S=1902 mp din care înscriere  definitivă S= 

1760 mp, înscriere  provizorie S= 142 mp   

- poziţia nr.72 (strada nr.22) - L=368 ml l=4,95ml S=2081 mp din care înscriere  definitivă S= 

1825 mp, înscriere  provizorie S= 256 mp   

- poziţia nr.96 (strada nr.46) - L=305 ml l=5,18 ml S=1581 mp din care înscriere  definitivă 

S= 840 mp, înscriere  provizorie S= 740 mp   

- poziţia nr.97 (strada nr.47) - L=267 ml l=4,33ml S=3046  mp din care înscriere  definitivă 

S= 1158 mp, înscriere  provizorie S= 1888 mp   

- poziţia nr.98 (strada nr.48) - L=170 ml l=4,94 ml S=841 mp din care înscriere  definitivă S= 

750 mp, înscriere  provizorie S= 91 mp   

- poziţia nr.112 (strada nr.62) - L=137 ml l=5,55ml S=761mp din care înscriere  definitivă S= 

600 mp, înscriere  provizorie S= 161 mp   

- poziţia nr.161 (strada nr.112) - L=295 ml l=6,06ml S=1790mp din care înscriere  definitivă 

S= 640 mp, înscriere  provizorie S= 1150 mp   

- poziţia nr.234 (strada nr.185) - L=500 ml l=4,67 ml S=2336 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1520 mp, înscriere  provizorie S= 816 mp   

- poziţia nr.244 (strada nr.195) - L=245 ml l=4,39 ml S=1076 mp din care înscriere  definitivă 

S= 300 mp, înscriere  provizorie S= 775 mp . 
 

 (2) Documentaţia menţionată la alin.(1) este cuprinsă în anexa, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă efectuarea demersurilor pentru înscrierea dreptului de proprietate 
al Comunei Ibăneşti asupra suprafeţei străzilor din anexă. 

 (2) În sensul prevederilor alin.(1), se mandatează domnul Blaga Grigore-Ioan, consilier în 
cadrul Primăriei comunei Ibăneşti să semneze toate documentaţiile necesare înscrierii în 
cartea funciară a dreptului de proprietate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului financiar contabil impozite şi 
taxe, Compartimentului achiziţii publice şi urbanism, precum şi S.C Procad Top SRL, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe 
pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro                            

                                                       
 

 

    Preşedinte de şedinţă, 

                                                  Ciorăneanu Ştefan                                  Contrasemnează, 

                                                                             p. Secretar, 

                                                                                           Man Ancuţa-Nicoleta       


