
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 55 
Din 24 .08.2022

Privind privind aprobarea radierii din baza de date cadastrale a imobilului cu nr. cadastral
50234 Băiuţ

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.08.2022;
întrucât pentru imobilul având nr. cadastral 50234 Băiuţ nu a fost folosit şi nu a fost 

deschisă cartea funciară iar acest număr cadastral a fost atribuit în anul 2012. în prezent 
neputându-se deschide carte funciară;

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 ca şi raportul de specialitate întocmit de dl secretar Pop Aurelian;

în conformitate cu prevederile art. 907. art. 908. art. 911 şi art. 914 din Codul Civil, 
ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cele ale Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi 
completările ulterioare:

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

în temeiul art. 108. art. 129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.b, art. 139 alin.3 lit.g. 
art.154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă radierea din baza de date cadastrale a imobilului având numărul 
cadastral 50234 Băiuţ.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
BCPI Tîrgu Lăpuş 
Dosar
Afişier şi site-ul comunei Băiuţ
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