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 HOTARARE 
privind  aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren   inscris in CF 

26450 Sieu Magherus cu numar cadastral 26450 situat in localitatea Saratel 

 

 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă 
ordinara ,în data de 30.06.2021 . 

 Avand in vedere: 

       -Referatul de aprobare  intocmit de  primarul comunei Sieu Magherus inregistrat sub nr.    

4607/23.06.2021; 

 -Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei inregistrat sub 

nr.4608/23.06.2021; 

-prevederile  art. 25, alin. 2 din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-prevederile art. 132, alin.1, art. 133, alin.1 și art. 135, alin.1, lit. a, din Ordinul nr. 700/2014 

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile  art. 29, alin.1 și alin. 5 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 6, alin.1 și alin. 6, lit. c, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii,republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.5 lit.j ,art.84 alin.1 si alin .3 ,art. 87, alin.5, art. 129,alin.1 , alin. 2, lit. c, art. 

139, alin.1 ,alin. 3, lit. e, g,art.286 alin.4 art.298 lit .a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.879, alin. 2 și alin.5 și art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile  art. 269 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Avizul  Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, înregistrat 

sub nr.16 din 28.06.2021; 

          -Avizul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, înregistrat 

sub nr. 16  din 28.06.2021; 

          In temeiul    art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aproba documentatia tehnica de dezmembrare a imobilului teren extravilan pasune 

situat in localitatea Saratel in suprafata de 40000 mp,identificat in C.F. nr. 26450 Sieu Magherus 

avand numar cadastral 26450 conform documentatiei cadastrale care este anexa la prezenta hotarare. 

 
Art.2.Imobilul descris la art. 1 va fi dezmembrat in trei loturi astfel: 
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- Lotul 1 – suprafața de 6.505 mp, nr. cad 30393, categoria de folosință pășune, situată în 
extravilan; 

- Lotul 2 – suprafața de 1.828 mp, nr. cad 30394, categoria de folosință drum, situat în 

extravilan. 

- Lotul 3 – suprafața de 31.667 mp, nr. cad 30395, categoria de folosință pășune, situată în 
extravilan. 

 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei d-l 

Mititean Sorin Aurel . 

 
Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu Magherus 

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12 ,abţineri - ,împotrivă - .   
 

Art.5.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 

Marinela Dalia cu: 

- primarul comunei domnul Mititean Sorin Aurel; 

- Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud; 

-     OCPI Bistrita Nasaud. 
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