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  HOTĂRÂRE Nr.84 

                                                             din 30.10.2017 

 
privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate asupra unor străzi din domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş 

 

Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit  în ședință ordinară la data 
de 30.10.2017, 

Văzând: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.9415 din 17.10.2017, 

- expunerea de motive nr.9486 din 18.10.2017, prezentată de către primarul comunei 
Ibăneşti 

- avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de Moldovan Petru-Dorin 
Persoană Fizică Autorizată, înregistrată la Primăria comunei Ibăneşti sub 
nr.8945/03.10.2017, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică 
precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În considerarea prevederilor art.27 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996,actualizată şi ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „c” şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.(1) Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală întocmită de Moldovan Petru-Dorin 
Persoană Fizică Autorizată, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate 
al Comunei Ibăneşti asupra suprafeţei următoarelor străzi, prevăzute în Anexa  la HG 
nr.629/2010 pentru modificarea anexei nr.52 la HG nr. 964/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş 

după cum urmează: 
- poziţia nr.70 (strada nr.20) - L=226 m  l=4,39 ml  S=6200 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 993 mp  

- poziţia nr.75 (strada nr.25(1) - L=65ml l=7,01 ml S=2480 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 350 mp   

- poziţia nr.75 (strada nr.25(2) - L=77 ml l=6,64 ml S=2480 mp, din care înscriere  definitivă 

S= 359 mp   

- poziţia nr.78 (strada nr.28) - L=323ml, l=5,2 ml, S=3501 mp din care înscriere  definitivă S= 

1683 mp   

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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- poziţia nr.81 (strada nr.31) - L=125 ml l=5,8 ml S=9400 mp din care înscriere  definitivă S= 

727 mp  

- poziţia nr.83 (strada nr.33) - L=190 ml l=6,27 ml S=22400 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1193 mp 

- poziţia nr.87 (strada nr.37) - L=176 ml l=5,67 ml S=989 mp din care înscriere  definitivă S= 

230 mp, înscriere provizorie S=759 mp. 

- poziţia nr.92 (strada nr.42)- L=640 ml l=10,16 ml S=6507 mp din care înscriere  definitivă 

S= 2460 mp, înscriere  provizorie S= 4047 mp   

- poziţia nr.94 (strada nr.44)- L=170 ml l=5,67 ml S=964 mp din care înscriere  definitivă S= 

840 mp, înscriere  provizorie S= 124 mp   

- poziţia nr.99 (strada nr.49) - L=620 ml l=5,41ml  S=3355 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1500 mp, înscriere  provizorie S= 1855 mp   

- poziţia nr.100 (strada nr.50) - L=440 ml l=7,11 ml S=3129 mp din care înscriere  definitivă 

S= 2525 mp, înscriere  provizorie S= 604 mp   

- poziţia nr.103 (strada nr.53) - L=172 ml l=6,72 ml S=1600  mp din care înscriere  definitivă 

S= 1156 mp 

- poziţia nr.116 (strada nr.56) - L=170 ml l=4,6 ml S=1100 mp din care înscriere  definitivă 

S= 793 mp  

- poziţia nr.119 (strada nr.70) - L=200 ml l=5,74 ml S=1148 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1100 mp, înscriere  provizorie S= 48 mp   

- poziţia nr.125 (strada nr.76) - L=135 ml l=4,22 ml S=1800 mp din care înscriere  definitivă 

S= 570 mp  

- poziţia nr.126 (strada nr.77) - L=110 ml l=4,44 ml S=510  mp din care înscriere  definitivă 

S= 489 mp  

- poziţia nr.151 (strada nr.102) - L=200 ml l=4,99 ml S=6600 mp din care înscriere  definitivă 

S= 999 mp. 

- poziţia nr.152 (strada nr.103) - L=131 ml l=4,05 ml S=530 mp din care înscriere  definitivă 

S= 525 mp, înscriere provizorie S=5 mp. 

- poziţia nr.153 (strada nr.104) - L=47 ml l=4,2 ml S=196 mp din care înscriere  definitivă S= 

180 mp, înscriere provizorie S=16 mp. 

- poziţia nr.157 (strada nr.108) - L=112 ml, l=4,41 ml S=495 mp din care înscriere  definitivă 

S=360 mp, înscriere provizorie S=135 mp. 

- poziţia nr.160 (strada nr.111) - L=286 ml l=5,76  ml S=2000 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1649 mp. 

- poziţia nr.172 (strada nr.123) - L=694 ml l=4,55 ml S=8325 mp din care înscriere  definitivă 

S= 3162 mp. 

- poziţia nr.191 (strada nr.142) - L=358 ml l=4,94 ml S=3800 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1765 mp. 

- poziţia nr.192 (strada nr.143) - L=450 ml l=4,58 ml S=4800 mp din care înscriere  definitivă 

S= 2094 mp. 

- poziţia nr.194 (strada nr.145) - L=118 ml l=3,87 ml S=1700 mp din care înscriere  definitivă 

S= 457 mp. 

- poziţia nr.195 (strada nr.146) - L=281 ml l=5,32 ml S=1644 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1497 mp. 

- poziţia nr.205 (strada nr.156) - L=122 ml, l=5,54 ml, S=2600 mp din care înscriere  

definitivă S= 677 mp. 

- poziţia nr.211 (strada nr.162) - L=902 ml l=5,7 ml S=5144 mp din care înscriere  definitivă 

S= 4520 mp, înscriere provizorie S=624 mp. 
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- poziţia nr.219 (strada nr.170) - L=183 ml, l=5,3 ml, S=4560 mp din care înscriere  definitivă 

S= 970 mp.  

- poziţia nr.230 (strada nr.181) - L=264 ml l=4,85 ml S=1281 mp din care înscriere  definitivă 

S= 1040 mp, înscriere provizore S=241 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183(1) - L=326, ml l=5,23 ml S=12250 mp din care înscriere  

definitivă S= 1707 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183(2) - L=385 ml l=5,1 ml S=12250 mp din care înscriere  

definitivă S= 1791 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183(3) - L=50 ml l=5 ml S=12250 mp din care înscriere  definitivă 

S= 250 mp. 

- poziţia nr.232 (strada nr.183 (4) - L=663 ml l=4,94 ml S=12250 mp din care înscriere  

definitivă S= 3273 mp. 

- poziţia nr.239 (strada nr.190) - L=132 ml l=4,65 ml S=680 mp din care înscriere  definitivă 

S= 614 mp. 
 

(2) Documentaţia menţionată la alin.(1) este cuprinsă în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă efectuarea demersurilor pentru înscrierea dreptului de proprietate 
al Comunei Ibăneşti asupra suprafeţei străzilor din anexă. 

  (2) În sensul prevederilor alin.(1), se mandatează Farcaș Sebastian-Irimie să 
semneze toate documentaţiile necesare înscrierii în cartea funciară a dreptului de 
proprietate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului financiar contabil impozite şi 
taxe, Compartimentului achiziţii publice şi urbanism, precum şi Moldovan Petru-Dorin, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe 
pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro                            

                                                       
                                

 
 Președinte de ședință Contrasemnează 
           Petra Zamfir 
    p.Secretar 
 
 
 Man Ancuța-Nicoleta 

http://www.ibanesti.ro/

