
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. £/
Din 26.03.2021

Privind identificarea unui imobil şi actualizarea de informaţii tehnice pentru imobilul 
identificat prin nr. cadastral 50106 Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2021;

Ca urmare a adresei nr. 817/22.03.2021 depusă de C.N. REMIN S.A. înregistrată 
cu nr. 1095/25.03.2021 prin care ni se solicită corectarea intabulării terenului aferent 
Iazului de avarii Băiuţ identificat prin nr. cadastral 50106 întrucât la intabulare nu s-au avut 
în vedere Certificatul de atestare a dreptului de proprietate pentru terenul afectat de Iazul de 
avarii Băiuţ, întemeiat pe dispoziţiile Ordinului Ministerului Economiei Forestiere şi 
Materialelor de Construcţii nr. 28/1973 şi pe Decizia Consiliului Popular Băiuţ nr. 
485/10.09.1973;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană 
a autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale 
Ordinului nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului 
general;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. „ c ”, alin. 6 lit. ”a” şi ”b” art. 139 alin. 3 lit. ”g” şi 
art. 196 alin. 1 lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se identifică imobilul denumit drum vicinal conform documentaţiei 
cadastrale anexate înregistrată la OCPI Maramureş cu nr. 6265/7.07.2014, Anexa 1 la 
prezenta Hotărâre, după cum urmează:

- Drum vicinal cu suprafaţa de 134 mp, identificat prin nr. cadastral 50289 Băiuţ 
situat în comuna Băiuţ, localitatea Strîmbu Băiuţ, ca făcând parte din domeniul public al 
comunei Băiuţ însuşit prin H.C.L.. Băiuţ nr. 33/2001 şi atestat prin H.G. nr. 934/2002 - 
Anexa nr. 14, imobil care se regăseşte la poziţia 21 din Anexa mai sus menţionată.

Art. 2 Se aprobă actualizarea informaţiilor tehnice pentru imobilul teren identificat 
prin nr. cadastral 50106 din CF nr. 50106 Băiuţ, conform documentaţiei cadastrale



întocmită de topograful autorizat Nica Dumitru Willy, Anexa 2 la prezenta hotărâre, după 
cum urmează:

Diminuarea suprafeţei de la 47600 mp la 26284 mp
Modificarea suprafeţelor aflate în intravilanul şi extravilanul localităţii Strîmbu 
Băiuţ astfel:
a) Intravilan parcela 1 P -  19535 mp
b) Extravilan parcela 2P -  3374 mp
c) Extravilan parcela 3P -  3345 mp

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
BCPI Tîrgu Lăpuş 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MUREŞAN BERTOTI 
KRISZTIANA LOREDANA

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN VICTOR

şi 71__ abţineri din f f consilieri prezenţi dintr-un total de 11 consilieri


