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Raportul Compartimentului de specialitate  
 

la proiect de hotărâre 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 

 
 

Subsemnatul Blaga Grigore Ioan, având funcţia de consilier superior la acest 

compartiment am procedat la verificarea Documentaţiei Cadastrale de  înscriere în Cartea 

Funciară a unor străzi din comuna Ibăneşti întocmită de către Moldovan Petru-Dorin, 

domiciliat în comuna Solovăstru, nr. 242/A, în baza contractului nr. 8674/25.09.2017 încheiat 

cu Primăria Ibănești, şi am constatat faptul că aceasta a fost întocmită corespunzător după 

cum urmează: 

- poziţia nr.70 (strada nr.20) - L=226 m  l=4,39 ml  S=6200 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 993 mp  

- poziţia nr.75 (strada nr.25(1) - L=65ml l=7,01 ml S=2480 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 350 mp   

- poziţia nr.75 (strada nr.25(2) - L=77 ml l=6,64 ml S=2480 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 359 mp   

- poziţia nr.78 (strada nr.28) - L=323ml, l=5,2 ml, S=3501 mp din care înscriere  definitivă S= 

1683 mp   

- poziţia nr.81 (strada nr.31) - L=125 ml l=5,8 ml S=9400 mp din care înscriere  definitivă S= 

727 mp  

- poziţia nr.83 (strada nr.33) - L=190 ml l=6,27 ml S=22400 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1193 mp 

- poziţia nr.87 (strada nr.37) - L=176 ml l=5,67 ml S=989 mp din care înscriere  definitivă S= 

230 mp, înscriere provizorie S=759 mp. 

- poziţia nr.92 (strada nr.42)- L=640 ml l=10,16 ml S=6507 mp din care înscriere  definitivă 

S= 2460 mp, înscriere  provizorie S= 4047 mp   

- poziţia nr.94 (strada nr.44)- L=170 ml l=5,67 ml S=964 mp din care înscriere  definitivă S= 

840 mp, înscriere  provizorie S= 124 mp   

- poziţia nr.99 (strada nr.49) - L=620 ml l=5,41ml  S=3355 mp din care înscriere  definitivă S= 

1500 mp, înscriere  provizorie S= 1855 mp   

- poziţia nr.100 (strada nr.50) - L=440 ml l=7,11 ml S=3129 mp din care înscriere  definitivă 

S= 2525 mp, înscriere  provizorie S= 604 mp   

- poziţia nr.103 (strada nr.53) - L=172 ml l=6,72 ml S=1600  mp din care înscriere  definitivă 

S= 1156 mp 

- poziţia nr.116 (strada nr.56) - L=170 ml l=4,6 ml S=1100 mp din care înscriere  definitivă S= 

793 mp  

- poziţia nr.119 (strada nr.70) - L=200 ml l=5,74 ml S=1148 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1100 mp, înscriere  provizorie S= 48 mp   

- poziţia nr.125 (strada nr.76) - L=135 ml l=4,22 ml S=1800 mp din care înscriere  definitivă 

S= 570 mp  
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- poziţia nr.126 (strada nr.77) - L=110 ml l=4,44 ml S=510  mp din care înscriere  definitivă 

S= 489 mp  

- poziţia nr.151 (strada nr.102) - L=200 ml l=4,99 ml S=6600 mp din care înscriere  definitivă 

S= 999 mp. 

- poziţia nr.152 (strada nr.103) - L=131 ml l=4,05 ml S=530 mp din care înscriere  definitivă 

S= 525 mp, înscriere provizorie S=5 mp. 

- poziţia nr.153 (strada nr.104) - L=47 ml l=4,2 ml S=196 mp din care înscriere  definitivă S= 

180 mp, înscriere provizorie S=16 mp. 

- poziţia nr.157 (strada nr.108) - L=112 ml, l=4,41 ml S=495 mp din care înscriere  definitivă 

S=360 mp, înscriere provizorie S=135 mp. 

- poziţia nr.160 (strada nr.111) - L=286 ml l=5,76  ml S=2000 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1649 mp. 

- poziţia nr.172 (strada nr.123) - L=694 ml l=4,55 ml S=8325 mp din care înscriere  definitivă 

S= 3162 mp. 

- poziţia nr.191 (strada nr.142) - L=358 ml l=4,94 ml S=3800 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1765 mp. 

- poziţia nr.192 (strada nr.143) - L=450 ml l=4,58 ml S=4800 mp din care înscriere  definitivă 

S= 2094 mp. 

- poziţia nr.194 (strada nr.145) - L=118 ml l=3,87 ml S=1700 mp din care înscriere  definitivă 

S= 457 mp. 

- poziţia nr.195 (strada nr.146) - L=281 ml l=5,32 ml S=1644 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1497 mp. 

- poziţia nr.205 (strada nr.156) - L=122 ml, l=5,54 ml, S=2600 mp din care înscriere  

definitivă S= 677 mp. 

- poziţia nr.211 (strada nr.162) - L=902 ml l=5,7 ml S=5144 mp din care înscriere  definitivă 

S= 4520 mp, înscriere provizorie S=624 mp. 

- poziţia nr.219 (strada nr.170) - L=183 ml, l=5,3 ml, S=4560 mp din care înscriere  definitivă 

S= 970 mp.  

- poziţia nr.230 (strada nr.181) - L=264 ml l=4,85 ml S=1281 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1040 mp, înscriere provizore S=241 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183(1) - L=326, ml l=5,23 ml S=12250 mp din care înscriere  

definitivă S= 1707 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183(2) - L=385 ml l=5,1 ml S=12250 mp din care înscriere  

definitivă S= 1791 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183(3) - L=50 ml l=5 ml S=12250 mp din care înscriere  definitivă 

S= 250 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183 (4) - L=663 ml l=4,94 ml S=12250 mp din care înscriere  

definitivă S= 3273 mp. 

- poziţia nr.239 (strada nr.190) - L=132 ml l=4,65 ml S=680 mp din care înscriere  definitivă 

S= 614 mp. 

 

Drept pentru care propun iniţierea unui proiect de hotărâre de însuşire şi 

aprobare a Documentaţiei Cadastrale de mai sus pentru întăbularea unor străzi în Cartea 

Funciară a comnunei Ibăneşti. 

 

 Consilier Superior, 

                                Blaga Grigore Ioan 

                     
                                                                           

 


