
 
JUDEŢUL SATU MARE 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 

HOTĂRAREA nr. 45/2018 
privind însuşirea şi aprobarea unor documentaţii cadastrale de dezmembrare  

 
           Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară, azi 
30 octombrie 2018, 
           Văzând Documentaţia tehnică nr. 4902/2016 întocmită de dl. ing. Făt Nicolae şi 
Documentaţia tehnică nr. 5272A/2017 întocmită de dl. ing. Făt Nicolae, proiectul de 
hotărâre, expunerea de motive a proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiș, 
raportul de specialitate, precum şi raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
comunei Vetiş, 
          Respectând prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 actualizată; 
 Ținând cont de prevederile art.21 alin. (1), art.36 alin. (2), lit. c), din Legea nr. 
215/2001 actualizată, ale art. 25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, actualizată, precum şi 
prevederile art. 134  din Ordinul Directorului ANCPI nr. 700/09.07.2014, actualizat; 
          În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia public locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
          Art.1 a) Se aprobă dezmembrarea parcelei identificată cu nr. top 101756, în 
suprafaţă de 13.528 mp, în Lot 1-1892 mp. şi Lot 2-11635 mp, conform documentaţiei 
anexate.         
         b) Se însușește în proprietatea privată a comunei Vetiș Lotul nr. 1, în suprafaţă de 
1.893 mp. 
          Art. 2 a) Se aprobă dezmembrarea parcelei identificată cu nr. top 101762, în 
suprafaţă de 2.360 mp, în Lot 1-1360 mp şi Lot 2-1000 mp, conform documentaţiei din 
Anexa nr. 2.          
          b) Se însușește în proprietatea privată a comunei Vetiș Lotul nr. 1, în suprafaţă de 
1.360 mp şi Lot 2 -1000 mp. 
          Art.3  Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară pe cale administrativă ca proprietate 
privată a comunei Vetiș imobilele mai sus menționate.  
          Art.4 Se împuternicește primarul comunei Vetiș, dl. Iuliu Ilyes, să facă demersurile 
necesare înscrierii în Cartea Funciară şi la notarul public. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
          KIS ETELKA                                                                 Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                        ANCA-MARIA POP 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-11 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 4,Voturi pentru-
11Voturiîmpotrivă- 0   Abţineri-0 


