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HOTĂRÂRE 
privind  îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului local Șieu 

Măgheruș  nr.37/30.06.2021 privind  aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a 
imobilului teren   înscris în CF 26450 Șieu Măgheruș cu numar cadastral 26450 situat în 

localitatea Sărățel 

 
Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat în ședință 

ordinară în data de 25.11.2021; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub nr. 
8236/ 24.11.2021; 

-raportul de specialitate întocmit de d-na Dan Marinela Dalia secretarul general al UAT 

înregistrat sub nr.8237 /24.11.2021; 

-Hotararea Consiliului local Șieu Măgheruș  nr.37/30.06.2021 privind  aprobarea 

documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren   inscris in CF 26450 Sieu Magherus cu 

numar cadastral 26450 situat in localitatea Saratel; 

          -prevederile art.71 alin.1din  Legea  nr. 24 / 2000  Republicată privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

-prevederile art. 129,alin.1  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

înregistrat sub nr.29  din 25.11.2021; 

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

înregistrat sub nr.32 din 25.11.2021; 

          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 aprobă îndreptarea  erorilor materiale din cuprinsul art.1 si art.2 din Hotărârea 

Consiliului local Șieu Măgheruș  nr.37/30.06.2021 privind  aprobarea documentației tehnice de 

dezmembrare a imobilului teren   înscris în CF 26450 Șieu Măgheruș cu numar cadastral 26450 

situat în localitatea Sărățel  după cum urmează : 

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


“Se va inscrie corect sintagma teren intravilan în loc de teren extravilan în tot cuprinsul 

art.1 și art.2 din textul enunțat.”  
 
Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.37/30.06.2021 rămân neschimbate. 

 
Art.3. 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.4.Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 

Marinela Dalia cu: 

- primarul comunei domnul Mititean Sorin Aurel; 

- Instituția Prefectului –județul Bistrița Năsăud; 

-     OCPI Bistrița Năsăud. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CLAUDIU-CIPRIAN ROȘ 

 

 

                                                                      CONTRASMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR   GENERAL AL UAT      

                                                                                       MARINELA DALIA DAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


