ANEXA NR. 1.33 la regulament

MEMORIU TEHNIC
1.Adresa imobil: loc. Beica de Jos, nr 169, intravilan;
2.Tipul lucrării: PRIMA INSCRIERE;
3.Scurtă prezentare a situaţiei din teren:
Imobilul se afla in intravilanul loc. Beica de Jos, nr. 169, este imprejmuit partial cu gard din scandura.
Imobilul se afla in loc. Beica de Jos, intravilan si nu a fost identificat in C.F. datorita lipsei hartii CF a loc. Beica de Jos
conform referat nr. _________ eliberat de BCPI Reghin.
Propun inscrierea in C.F. (provizorie, drept de proprietate, pana la prezentarea H.G., dobandit prin lege, cota actuala
1/1)__________ a loc. Beica de Jos, nr. cad._________ S = 730mp., a imobilului situat in intravilanul com. Beica de Jos, nr.
169, in suprafata de 730mp ( 730mp curti constructii ) pe proprietar Comuna Beica de Jos in baza Hotararii Consiliului Local
Nr. ____/___________ si Adeverintei pentru categoria de folosinta si destinatie Nr. _____/_________, eliberarte de Comuna
Beica de Jos.
Propun inscrierea constructiei C1 situata Beica de Jos, nr. 169, intravilan, in CF nr. __________ a loc. Beica de Jos,
nr. Cad. ________, cu suprafața de 730mp, dupa cum urmeaza :
C1 : „Remiza PSI cu regim de inaltime parter, pe fundatie din beton, pereti din BCA si caramida, acoperita cu tabla,
compusa din 3 garaje, 1 magazie.” Suprafata construita la sol 178mp, suprafata construita desfasurata 178mp, proprietari
Comuna Beica de Jos in cota de 1/1 parte constructie.
Constructia a fost edificata in anul 1990 de catre Comuna Beica de Jos, fara autorizatiei de construire, conform
Certificat de atestare a edificarii constructiilor nr. ____/__________, eliberat de Comuna Beica de Jos.
4.Operaţiuni topo-cadastrale efectuate*:
Pentru executarea masuratorilor in teren s-a folosit un aparat GPS "Stonex S09 GNSS" conectat la statiile de referinta
ROMPOS. Lucrarea este incadrata in sistem de proiectie “STEREO70“.
Au fost marcate puncte fixe prin tarusi din lemn.
Prelucrarea datelor, calculul coordonatelor si redactarea planului de amplasament si delimitare s-a facut pe calculator
folosind programe adecvate.

Semnătura şi ştampila
(persoană autorizată)
……………………………………

Data întocmirii 21.09.2016.
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*) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial în format analogic si digital

