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H O T A R A R E A  NR.7/2022 
 

Privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a  terenului cu nr.cadastral 67970 inscris in 
CF nr.67970-Baia de Cris reprezentind teren aflat la dispozitia comisiei locale de fond 

funciar Baia de Cris in vederea retrocedarii acestuia  
 
 

Consiliul local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara 
Avind in vedere : 

-Referatul de aprobare nr.70/28/31.12.2021 a primarului comunei Baia de Cris la proiectul 
de hotarire  privind  aprobarea dezmembrarii in doua loturi a  terenului cu nr.cadastral 67970 
inscris in CF nr.67970-Baia de Cris reprezentind teren aflat la dispozitia comisiei locale de 
fond funciar Baia de Cris in vederea retrocedarii acestuia  si Proiectul de hotarire nr.70/2021 
privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi a  terenului cu nr.cadastral 67970 inscris in CF 
nr.67970-Baia de Cris reprezentind teren aflat la dispozitia comisiei locale de fond funciar 
Baia de Cris in vederea retrocedarii acestuia  

- raportul compartimentului de resort nr.7/28/19.01.2022 
- avizul comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea 

teritoriului si urbanism nr.7/31/27.01.2022 
Avind in vedere prevedrile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica ,republicata 
In conformitate cu prevederile art.879 alin.2,art.880,art.888 din Legea nr.287/2009- 

republicata ,privind codul civil,cu modificarile si completarile ulterioare 
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.2 lit c,alin.6 lit.c si art. art.196 alin.1 lit.a  din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

 
Art.1 Se aproba dezmembrarea terenului cu numar cadastral 67970,teren situat in 

extravilanul satului Risca , reprezentind teren aflat la dispozitia comisiei locale de fond 
funciar Baia de Cris in vederea retrocedarii acestuia, inscris in CF nr.67970 –Baia de Cris,in 
suprafata de 268  m.p dupa cum urmeaza: 

-Lotul nr.1-teren in suprafata de 110 m.p. 
-Lotul nr.2- teren in suprafata de 158 m.p 
Art.2 Se insuseste documentatia cadastrala-plan de amplasament pentru 

dezmembrarea terenului cu numar cadastral 67970,teren situat in extravilanul satului Risca , 
reprezentind teren aflat la dispozitia comisiei locale de fond funciar Baia de Cris in vederea 
retrocedarii acestuia, inscris in CF nr.67970 –Baia de Cris, conform anexei nr.1 care face 
parte integranta la prezenta hotarire 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se imputerniceste d-nul Gorcea 
Mihaiu-Liviu-primar al comunei Baia de Cris 

 
 
 
 



 
 
Art.4 Prezenta hotarire se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara 
- Primarului comunei Baia de Cris 
- O.C.P.I. Hunedoara-Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Brad 

 
 
       PREȘEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZĂ 
       LEUCIAN ACXENTE     SECRETAR GENERAL 

             RUSU LUCIA     
  
 

BAIA DE CRIS 31.01.2022 
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________ 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  



 

 


