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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            
                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 35

din 03.07.2017

privind solicitarea finantarii în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în condițiile 

art. 9 alin.(34¹)-(34¹²) din Legea nr. 7/1996, introduse prin O.U.G nr. 35/2016

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

03.07.2017;

            Având în vedere:

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 2262/28.06.2017 privind solicitarea finantarii în 

vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în condițiile art. 9 alin.(34¹)-(34¹²) din Legea 

nr. 7/1996, introduse prin O.U.G nr. 35/2016;

- raportul compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală nr. 

2263/28.06.2017;

- adresele OCPI Mureș nr. 5573/07.06.2017 și nr. 6195/23.06.2017;

- prevederile Legii nr. 7/1996 - Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată de O.U.G nr. 35/2016;

- prevederile Ordinului nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Procedurii şi 

modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a 

lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, 

aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr. 819/2016 și ale Ordinului nr. 536/2017 privind modificarea şi completarea 

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, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) litera b) și e), alin. (4) litera d), alin. (6) litera a) pct. 

19,  art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) litera b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă solicitarea finanțării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare 

sistematică în condițiile art. 9 alin.(34¹)-(34¹²) din Legea nr. 7/1996, introduse prin O.U.G nr. 

35/2016, conform Anexei nr. 3 la procedura aprobata prin Ordinul ANCPI nr. 819/2016. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Beica de Jos, județul Mureș pentru semnarea 

contractului privind finațarea în cadrul Programului national de cadastru și carte funciară a 

lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de Comuna Beica de Jos pentru sectoare cadastrale 

și va răspunde de executarea prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, primarului 

comunei Beica de Jos, O.C.P.I Mureș, se afișează şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare 

pe site-ul instituţiei.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                Moldovan Ioan     

                                                                                                   Contrasemnează Secretar,

                                                                                                         Pop Silvestru-Vasile                               

                                                                                         

             


