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      JUDEŢUL TIMIŞ  

      ORAŞUL DETA              

      CONSILIUL LOCAL                                                                                 

 

 

H O T Ă R Â R E A 

                         

                    privind aprobarea unor operaţiuni cadastrale de modificare suprafaţă, la imobilul - 

                    teren, situat în strada Termal, înscris în CF 402376 cu nr.top.Nms 65/4 

                          

 

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

               Având în vedere referatul nr. 5.294/2020 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului 

autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta, prin care se 

propune aprobarea unor operaţiuni cadastrale de modificarea suprafeţei la imobilul - teren situat în 

orașul Deta, strada Termal, înscris în CF 402376 cu nr.top.Nms 65/4 , întrucât în urma măsurătorilor 

efectuate în teren s-a constatat o diferență de 1.413 m2 faţă de cea înscrisă în cartea funciară (suprafața 

înscrisă în CF de 22.018 mp., suprafața măsurată de 20.605 mp), potrivit documentației întocmită de 

S.C.TOPOEXE S.R.L, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei 

Urbanism şi administrarea patrimoniului ; 

               În conformitate cu art. 129, alin.(2) litera „c”, alin.(6) litera „c”, art. 357 alin.(1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

               În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

 

               Art.1. Se aprobă rectificarea suprafeţei la imobilul - teren situat în orașul Deta, strada 

Termal, înscris în CF 402376, cu nr.top.Nms 65/4, de la 22.018 mp la 20.605 mp, întrucât în urma 

măsurătorilor efectuate s-a constatat o suprafaţă mai mică în teren decât cea înscrisă în cartea funciară 

cu 1.413 mp. 

              

               Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

 

                           - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                           - Primarului Oraşului Deta ; 

                           - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului 

Deta ; 

                           - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării  lucrărilor  şi  

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ; 

                           - O.C.P.I – Biroul C.F. Deta. 

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Consilier ADINA-MARIA MATEESCU.                                  Contrasemnează, 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                CORALIA SCULEAN. 

 

Nr.  99  din  30  iunie  2020. 
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