
 
 
                   ROMÂNIA                                                      Şieu-Măgheruş, nr.243 
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                      Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052 
CONSILIUL LOCAL ŞIEU-MĂGHERUŞ                           E-mail:primaria_sieumagherus@yahoo.com 
                                                                                                     Website: http://www.comuna-sieumagherus.ro 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 29954 

Șieu Măgheruș cu numar cadastral 29954 situat în localitatea Valea Magherușului 
 
 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat  în sedință 
ordinară în data de 25.11.2021;  

Având în vedere : 
          -referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș  înregistrat sub 
nr.8105 /18 .11.2021 ; 
 -raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei înregistrat sub nr.8106 
/18.11.2021; 

 -Certificatul de urbanism nr.117/08.11.2021; 
          -prevederile art.25 din Legea nr.7/1996, Republicată Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.879  din Legea nr. 287/2009  Republicată,privind Codul civil cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile  art.269 din Legea nr.134/2010  Republicată,privind Codul de procedură 
civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art.8 din Legea nr.36/1995  Republicată,Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.23 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile  art.129 alin.1 si alin.2 lit.c, art.139 alin. 1 ,alin 3 lit.g  din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 -Avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș 
înregistrat sub nr. 28 /24.11.2021;  

-Avizul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș 
înregistrat sub nr. 31/24.11.2021;  
         În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 
  

H O T Ă R Ă Ș T E 
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Art.1. Se aproba documentația tehnică de dezmembrare a imobilului teren extravilan 
pasune situat în localitatea Valea Măgherușului în suprafață de 10000 mp,identificat în CF 29954 
Șieu Măgheruș ,având număr cadastral 29954 conform documentației cadastrale care este anexă 
la prezenta hotărâre. 

 
Art.2.Imobilul descris la art. 1 va fi dezmembrat în doua loturi astfel: 
Lotul 1 în suprafață de 715 mp  -drum de exploatație agricolă;  
Lotul 2 în suprafață de 9285  mp  -curți și construcții; 
 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul comunei 

d-l Mititean Sorin Aurel . 
 
Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Șieu Măgheruș 

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 11 consilieri,voturi pentru 11,abţineri  - ,împotrivă - .    
           

Art.5. Prezenta hotărâre  se comunică prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 
Marinela Dalia cu: 
 -OCPI Bistrița Năsăud;          

-primarul comunei Șieu Măgheruș;  
            -Instituția Prefectului –județul Bistrița Năsăud. 
 
 
NR.              66 
DATA DE   25.11.2021 
 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ 
 CLAUDIU-CIPRIAN ROȘ 

 
 
 
                                                                        CONTRASEMEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL UAT        
                                                                                       MARINELA DALIA DAN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


