ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂRE
NR.:09/14.03.2019
Aprobarea actualizării informațiilor cadastrale cu privire la anumite terenuri din domeniul
public al Comunei Ulieș limitrofe cu drumul județean DJ 133 și DJ 137/A

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 14 martie 2019,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Convocatorul întocmit în limba română nr.: 45/S/08.03.2019; Convocatorul întocmit în limba
maghiară nr.: 46/S/08.03.2019; Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies nr.:
27/S/21.01.2019, Proiectul de Hotărâre nr.: 28/S/21.01.2019; Procesul-verbal de afișare a
proiectului de Hotărâre nr.: 47/S/08.03.2019; Avizul de legalitate nr.: 71/S/12.03.2019; Raportul
de specialitate al compartimentului de cadastru nr.: 57/S/11.03.2019; Avizul comisiei de
specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism nr.:
83/S/14.03.2019;
Consultarea specialiștilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulieș și a
Președintelui consiliului Județean în privința tronsonurilor drumurilor județene DJ 133 și
DJ137A;
Contractul de prestări servicii nr.: 7/2017 încheiat între Comuna Ulieș și ÎI Farkas J-A Janos;
Ținând cont de prevederile legale:
Art. 2 al. (4) din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 113 al. (1)-(4) din Ordinul Directorului General al Agenției Naționalei de Cadastru și
Publicitate Imobiliară 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările și completările ulterioare;
Art. 269 al. (1) din Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările
ulterioare;
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Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art.80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit. b)., art. 123 al. (1), art. 45 al. (3) şi art. 115 al. (1), lit. b)
din Legea nr.: 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Ulieș
Adoptă prezenta:

HOTĂRĂRE:

Art. 1. Se aprobă modificarea suprafeței imobilelor limitrofe cu drumurile Județene DJ 133 și DJ
137A unde există suprapuneri, conform anexei nr.: I care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art. 2. În scopul înregistrării modificării coordonatelor în planurile cadastrale se însărcinează
domnul Farkas Janos topograf pe baza contractului de prestare de servicii încheiat nr.: 9/2017,
prezenta Hotărâre a Consiliului local al Comunei Ulieș constituie mandat autentic conform art.
269 al. (1) din Codul de Procedură civilă.
Art. 3.Cu aducerea în îndeplinire a prezentei Hotărâri în privința aspectelor care nu cad sub art. 2
din prezenta Hotărâre se însărcinează Primarul comunei Ulieș.
Art. 4. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile
de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la instanta de
contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 5.Cu comunicarea prezentei Hotărâri se însărcinează persoana desemnată cu atribuții de
secretar al comunei Ulieș.
Art. 6.Prezenta hotărâre se comunică:
• Institutiei Prefectului – județul Harghita;
• Primarului comunei Ulieș;
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•
•
•

Consiliului Județean Harghita.
Ing. Topograf Farkas Janos
Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de internet al
comunei Ulieș.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ORBAN BALAZS

CONTRASEMNEAZĂ,
Persoana desemnată cu atribuții de
SECRETAR
Fazakas Laszlo

