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HOTĂRÂREA NR. 213/2018 

privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp aferent stației de autobus Stadion 

Phoenix,  str. Luminișului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Baia Mare 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

MARȚI, 3 APRILIE 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 292/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 597/2018, promovat de Serviciul Patrimoniu prin care propune 

identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp aferent stației de autobus Stadion Phoenix  

str. Luminișului, cuprins în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Ba ia 

Mare, imobil înregistrat la poziția 10 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind  

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare , modificată și 

completată prin Anexa nr. 1 la H.G. 656/2010 și Anexa nr.1 la H.G. nr. 767/2011; 

• Hotărârea Consililui Local nr. 310 din 16.07.2001, privind inventarul domeniului public al Municipiului 

Baia Mare, modificată; 

• Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 

934/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Planul de amplasament și delimitare, întocmit de topograf autorizat ing. Kalmar Tiberiu. 

 

Având în vedere: 

• Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naţionale 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014;  

• Art. 858 - 865 din Codul Civil; 

• Art.36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare; 

• Art.10, art. 36 alin. 2 lit.c, alin. 6 lit. a pct.13 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin. 2, art.44, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se însușește documentaţia cadastrală - Plan de amplasament şi delimitare - cuprinsă în Anexa 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect dezmembrarea și 

identificarea cadastrală a terenului după cum urmează: 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
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C.F. nr. 5591 Baia Mare - nr. topo. 1360/1/3 -  9 mp 

                                                  - nr. topo. 1360/1/4 - 972 mp 

                                                  - nr. topo. 1359/45/9/2/2/10 - 10 mp 

                                                  - nr. topo. 1359/45/9/2/2/11 - 16101 mp 

 

Art. 2 Se identifică cu date de carte funciară terenul în suprafață de 19 mp aferent stației de autobus 

Stadion Phoenix, str. Luminișului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Baia Mare, identificat după cum urmează: 

C.F. nr. 5591 Baia Mare - nr. topo. 1360/1/3 - 9 mp 

C.F. nr. 5591 Baia Mare - nr. topo. 1359/45/9/2/2/10 - 10 mp 

 

înregistrat la poziția 10 din  anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, modificată și completată prin Anexa nr. 1 la 

H.G. 656/2010 și Anexa nr.1 la H.G. nr. 767/2011, conform Planului de amplasament şi delimitare - 

Anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, în vederea deschiderii de coală funciară. 

 

Art. 3 Se completează în mod corespunzător Anexa nr. 1 la Hotărârea Consililui Local nr. 310/2001, 

privind inventarul domeniului public al Municipiului Baia Mare cu imobilul identificat la art. 2 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Arhitect Șef; 

• Direcția Patrimoniu; 

• Direcția Generală Dezvoltare Publică; 

• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobilară Maramureș- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobilară 

Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu; 

• Serviciul Administraţie Publică Locală.  

 

 

      Băzărea Daniela                                                                                  Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


