
 
 

 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
HOTĂRÂREA NR. 64/31.10.2022 

 privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru înscrierea în cartea funciară, a 
dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Arieșeni, județul Alba, a pășunii comunale  Biharia 

 
Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 31 octombrie  

2022 
 Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr.62/10.10.2022 privind însușirea documentației tehnice cadastrală pentru înscrierea în 
cartea funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Arieșeni, județul Alba, asupra pășunii 
comunale  Biharia 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Arieșeni înregistrat sub nr. 6484/10.10.2022 
- raportul de specialitate al compartimentului Registru agricol înregistrat sub nr. 6512 din 12.10.2022  
- documentația tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică, a comunei Arieșeni, județul 

Alba, prima înregistrare, asupra pășunii comunale Biharia, pentru suprafața de 1074649 mp cu categorie reală de 
folosință pășune, întocmită de SC ARIESTOP SRL; 

- Anexa 15 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Arieșeni, poziția nr. 19, aprobat prin 
HG 974/2002;  

Având în vedere: 
- Art. 285, art. 286 alin. (1) și alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Art. 41 alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Art.23 lit. a ) și b) din Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara, cu modificările si completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administrația publică 

Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local 
În temeiul dispozițiilor articolului 129 alin. 1 si alin. 2 lit. c și art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ 

                                             
     HOTĂRÂȘTE 
Art.1 Se aprobă însușirea documentația tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate 

publică, a comunei Arieșeni, județul Alba, prima înregistrare, asupra pășunii comunale Biharia, pentru suprafața de 
1074649 mp cu categorie reală de folosință pășune, întocmită de SC ARIESTOP SRL, care este prevăzut în  Anexa 
15 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Arieșeni, poziția nr. 19, aprobat prin HG 
974/2002, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrante din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Se solicită prima înscriere în Cartea Funciară in proprietatea domeniului public al comunei 
Arieseni a poziție de la art. 1. 

 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Comunei Arieseni  și 
    Compartimentul Registru Agricol; 

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.5 Prezenta hotărâre precum şi anexele acesteia se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, 
Primarul comunei Arieșeni, Compartiment Registru Agricol, , afișare. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi ,,abțineri” și 0  
voturi ,, împotrivă”,   
   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 9       
                     

contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                    pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                              inspector asistent 
Voicu MATEI                                                                                Ionel-Viorel BELEI 
 


