
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 67/2016 
privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului 

teren, înscris în CF nr.722 cu nr.cadastral 1459/11 
 

Consiliu local al comunei Vetiș, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2016, 
Analizând documentația cadastrală supusă însușirii și aprobării nr. 5007/28.09.2016, 
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, actualizată, 
Având în vedere prevederile art.879 alin 2 și art.880 Cod civil, ale art.132 din Ordinul 

nr.700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepție și 
înscriere în registrul de carte funciară coroborat cu prevederile Legii cadastrului şi a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, actualizată, 

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit “c’ coroborat cu alin. (5) lit.b și ale art.45 
alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se însușește documentația cadastrală de dezmembrare, executată de 
topograf autorizat Făt Nicolae, vizată de O.C.P.I sub nr.54246/18.10.2016, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea imobilului, reprezentat în natură de teren, 
identificat cu nr. cadastral nr.1459/11 înscris în CF nr.722, sat Decebal, comuna Vetiş, 
după cum urmează: 

 Lotul 1 :  în suprafață de 21440 mp, 
Art.3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în 

articolele precedente. 
Art.4. Se mandatează Primarul comunei Vetiș să semneze actul autentic de 

dezmembrare. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Vetiș, prin aparatul de specialitate. 
Art.6. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vetiș, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vetiș , O.C.P.I. Satu Mare, Instituției 
Prefectului județului Satu Mare. 
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