
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA 

 
 

 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 nr. 

top. 681, 683/1, 683/2, 685 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______, în data de ________, 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 2120/22.02.2022 prin care s-a propus 
atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 nr. top. 681, 683/1, 
683/2, 685 
 

Având in vedere: 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 
alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările ulterioare, 
- prevederile art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (2), (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară 
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 
(**republicată**), cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 885 alin. (2) si art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind CODUL CIVIL din 17 iulie 2009, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
- Decizia Civila nr. 1709/Ap/2019 din Dosarul nr. 3978/62/2018 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. (1) Se radiaza din Cartea Funciara dreptul de proprietate inscris in favoarea Mikes 
Zsigmon, Mikes Agata si se inscrie dreptul de proprietate pentru Comuna Budila CF 100661 nr. top. 
681, 683/1, 683/2, 685. 

        (2) Se atesta apartenenta la domeniul privat al comunei Budila a imobilului identificat in 
CF 100661 nr. top. 681, 683/1, 683/2, 685. 
 



Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Budila, domnul Irimia Marsavela sa faca demersurile 
necesare inscrierii in Cartea Funciara, la OCPI Brasov.  

 
Art. 3. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul   

www.budila.ro, va fi comunicată primarului comunei Budila, OCPI Brasov si Institutiei Prefectului - 
Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei 
Budila. 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

                                               Nr. 2121/22.02.2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 nr. 
top. 681, 683/1, 683/2, 685 

 
 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, este necesară dezbaterea unei Hotărâri de 
Consiliu Local privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 
nr top. 681, 683/1, 683/2, 685 si radierea dreptului de proprietate din favoarea lui Mikes Zsigmon, Mikes 
Agata si inscrierea dreptului de proprietate pentru Comuna Budila. 

 

 
PRIMAR, 

MARSAVELA IRIMIA 
 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 


