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                            R O M Â N I A 

                          JUDEŢUL TIMIŞ 

                      COMUNA  SATCHINEZ 

                         CONSILIUL LOCAL 

 COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

          Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

       e-mail: primariasatchinez@yahoo.com 

 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

nr. 27/23.03.2022 

privind modificarea unor suprafețe de teren situate în intravilanul localității Barateraz  comuna 

Satchinez, județul Timiș,   

 

  Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sedință ordinară  ; 

        Văzând Proiectul de Hotarare cu nr 27 din data de 23.03.2022 initiat de catre dl  primar CHEAUA 

FLORIN OLIMPIU, cu privire la modificarea unor  suprafețe  de teren situate  în intravilanul localității 

Barateaz , comuna Satchinez, județul Timiș, înscrise în C.F.nr. 400825 loc. Barateaz si CF 400777 loc 

Barateaz  

         Având în vedere  documentatia cadastrala intocmita de Terra Top Srl prin ing topograf Plesa 

Sorin Constantin    

         Ținând cont de prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului și a publicităţii imobiliare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         Conform prevederilor Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările ulterioare; 

          Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate, Raportul şi Avizul favorabil dat de 

către Comisiile din cadrul Consiliului Local Satchinez;  

                  În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit.b și c, alin.4 lit.e, art.139. alin.3 lit g , art.196 alin.1 lit.a din 

OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1 – Se aproba modificarea urmatoarelor  suprafațe  de teren situate în intravilanul localității 

Barateaz, comuna Satchinez, județul Timiș, dupa cum urmeaza :  

• Teren inscris in CF 400825 Satchinez Nr cadastral/topografic 400825 se modifica suprafata de 

la 1000 mp la 1097 mp  

• Teren inscris in CF 400777 Satchinez Nr cadastral/topografic 400777 se modifica suprafata de 

la 670 mp la 715 mp.  

         Art.2 – Prezenta hotărâre este un act autentic unilateral conform art. 269 alin. 1 și 2 din   

Codul de procedură civilă. 

  Art. 3 – Se dispune către O.C.P.I. Timiş întabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a  

Diferentei de suprafata rezultata din masuratori .   

            Art. 4 –  Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ; 

• D-nului primar CHEAUA FLORIN-OLIMPIU ; 

• OCPI TIMIȘ ; 

• Compartimentului Contabilitate, impozite și taxe locale; 

• Se va afișa si se publica online pe www.satchinez.ro. 

 

  

  

 

       INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 
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CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

 

 

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                               ROBANESCU ANDREI  

 

 

 

Privind  Avizarea Proiectului de Hotarare nr 27/23.03.2022  privind modificarea unor suprafețe de 

teren situate în intravilanul localității Barateraz  comuna Satchinez, județul Timiș,   

 

 

 

COMISIA I – Comisia pentru buget,finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea  

domeniului public și privat al comunei, servicii publice, comerț 

 

                         1. CERMIAN GHEORGHE  -președinte 

                         2. BÂRCIOG CORINA –secretar  

 


