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ROMÂNIA                                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂREA nr. 7 

Din  30 ianuarie 2018 

 

Privind aprobarea  dezmembrării imobilului –teren, situat in intravilanul 

localitatii Ogra, inscris in CF nr.51659/Ogra, nr. cad.51659 

 

Consiliul local întrunit în şedinta ordinară de lucru, 

 

 Avand in vedere: 

 -Raportul de specialitate nr. 428/23.01.2018, privind aprobarerea  dezmembrarii  

imobilului teren in suprafata de 3.280 mp, situat in intravilanul localitatii Ogra, inscris 

in CF 50604/Ogra, nr. cad.50.604, 

 -documentația  cadastrală de dezmembrare întocmită de SC Topometric 

Inteligence  S.R.L., înregistrată la comuna Ogra sub nr.416/23.01.2018, 

 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

 Ținând cont de prevederile Legii  nr.213/1998, privind bunurile proprietate 

publică și ale art.879 alin. (2) și art.880 din Codul Civil aprobat prin Legea 

nr.287/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare 

nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale Ordinului 

nr.700/2014, actualizat, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 

înscriere în registru de carte funciară, 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c),  alin.5, lit.b), art.45 alin.3 si 6,  ale 

art.121 alin.(1) şi (2)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

hotaraște: 

Art.1.Se aprobă dezmembrarea imobilulu- teren domeniu public al comunei 

Ogra, în suprafață de 3.280 mp, având categoria de folosință curți/constucții, situat in 

intravilanul localitatii Ogra, inscris in CF nr.51659/Ogra, nr. cad.51659, în două loturi, 

conform documentatiei  cadastrale de dezmembrare , care devine anexa si face parte 

din prezenta hotărâre, astfel: 
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• Lotul nr.1- în suprafață de 1094 mp 

• Lotul nr.2- în suprafață  de 2186 mp 

Art.2 Se mandatează Primarul comunei Ogra, să îndeplineacă orice alte 

demersuri și să semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 Art.3 Prezenta hotărâre  se  comunică Instituției Prefectului-Județul Mureș, 

Primarului comunei Ogra, SC Topometric Inteligence S.R.L și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul Primăriei și pe pagina de internet www.primariaogra.ro , 

prin grija secretarului comunei Ogra. 

 

 

                                                                                                Contrasemnează                                                 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR, 

                  Circa Călin-Cristian                                   Crefelean Anicuța-Ramona 
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