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HOTĂRÂREA 
nr.  25  din 30 septembrie 2016 

 

 
privind înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile situate în 
extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren 
rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar comuna 
Rîciu, conform lucrărilor de înregistrare sistematică 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.281 din 
23.09.2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 
din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.4402  din 29.09.2016 a primarului comunei Rîciu;  
Prevederile art.9 alin (34³) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,  
Prevederile Ordinului nr. 979 din 5 august 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de 
realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii 
imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară; 
Prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; 
Ţinând cont de prevederile art.59^1 din LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 
(**republicată**)(*actualizată*)fondului funciar, şi a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014 
(*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, 
În temeiul art.36 alin.(4), lit. a), alin. (5) lit.c), alin.6 lit.a, pct.11, corroborate cu  art 45 alin.(2) şi  
art. 115 alin (1) lit. "b" din Legea nr.215/2001 din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 



HOTĂRÂRE: 
 
Art.1. Se aprobă înscrierea provizorie  în Cartea Funciară  a comunei Rîciu a unor imobile situate 
în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive, suprafaţele de teren 
rezervă şi suprafeţele de teren care urmează să fie puse în posesie) pe proprietar comuna Rîciu, 
conform lucrărilor de înregistrare sistematică, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenat hotărâre. 
Art.2. Imobilele menţionate la art.1 din  prezenta hotarare nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul 
comunei Rîciu, d-l Ioan Vasu. 
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rîciu in sedinta  ordinara, 
cu respectarea prevederilor art.45, alin.3 si alin.5 din Legea nr. 215/2001, republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un număr de voturi ____________ „pentru”, 
din numarul de 13 consilieri in functie. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 OCPI Mureş, 
 Compartimentului agricol, cadastru şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Rîciu. 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                        
Belean Alin-Ciprian                                                                               Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ……………………                                                                   ……………………….                                                                                               
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