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HOTARAREA NR.78
Din data de 09.05.2022

PRIVINDAPROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE $I A PLANULUI DE
SITUATIE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN BLAJ - STRADA EROILOR cu NUMARUL TopoGRAFlc 34, ix supRlFlTA REALA MASURATA
DE 6076 MP-AVAND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM PUBLIC, UAT
MUNICIPIUL BLAJ PROPRIETAR IN COTA DE I/I PARTI. DOMENIUL
PUBLIC
Consiliul local al municipiului Blaj. intrunit in gedinlA extraordinarA. convocatd prin
procedura LA DISTANTA. in data de 09.05.20221
Luind in dezbatere Proiectul de hotinire prin care se propune aprobarea
documentaliei tehnice gi a planului de situalie pentru imobilul situat in Blaj - strada Eroilor
- cu numtrrul topografic 34. in suprafap totalS de 6076 mp - avdnd categolia de lolosinli
drum public - UAT Municipiul Blaj proprietar in cota de l/l parti- domenirll public;
Analiz'ind raportul de specialitate nr. 26732104.05.2022 1i nota de fundamentare /
expunerea de motive nr. 26.738104.05.2021 ale biroului urbanism. amenajalea domeniului
public si privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj prin care se propune aprobarea documentaliei tehnice qi a planului de
strada Eroilor - cu numtrrul topografic 34. in
situalie pentru imobilul situat in Blaj
suprafap totaltr de 6076 mp - avend categoria de folosinfd drum public - UAT Municipiul
Blaj proprietar in cota de l/l pani- domeniul publict
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotirdre
w. 267 7 3 I 04.05.2022 aprobat de Primarul m un icipi ului B laj I
LuAnd act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
Cunoscind prevederile Legi nr. 7/1996 privind cadastrul qi publicitatea imobiliarl
republicatd cu modilictrrile qi completdrile ulterioare, prevederile Legii nr' 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificlrile qi completiirile
utterioare ale art.l29 alin (l). alin. (2) lit. c). punctul 6lit. c) aft.284. art-285, art.286.
art.287 lit.b), art.288, art.289, art.296 atin.(2) si alin (7) din OUG.nr.57l2019 din

OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ. prevederile Codului civil romdn qi ale
HCR nr.974l2002. privind inventarul bunurilor aparfinAnd domeniului public al oraqului
Blaj -anexa 4 - pozilia nr.2 I ;
LuAnd act de memoriul tehnic si de documentatia aferenta intocmittr de expert
topograf Paicu Aurel gi {indnd cont de indeplinirea condiliilor stabilite de art.289 alin (6)
din OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ. cu modifictrrile gi completdrile
ulterioarel
in temeiul prevederilor art.l29 alin.(l). alin. (2) lit. c) si alin.(6) lit. c) precum si
ale art.l33 - 140 din OUG.nr.S712019 privind Codul administrativ. cu rnodificdrile qi
completirile ulterioarel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BILAJ
HOTARA$TE:

Art. l-a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act qi igi insuqeqte documentalia
tehnica gi planul de situafie intocmile de PFA Paicu Aurel pentru imobilul situat in Blaj
- strada Eroilor - cu numiirul topografic 34. in suprafap totald dc 6076 mp UAT Municipiul Blaj proprietar in cota de l/l parti- domeniul public. coriform anexei I
care face parte din prezenta hotarare.
-b) Consiliul Local al Municipiului Blaj aproba prima inscriere in cartea funciara
a imobilului cu nr. top 34 cu suprafala mAsuratd de 6076 mp, avAnd categofia de folosinltr
drum public - strada Eroilor - in favoarea domeniului public al municipiul:ri Blaj in cota
de l/l pArti.
Art 2.-Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj.
Biroul urbanism . administrarea domeniului public si privat al municipiului Blaj vor duce
la indeplinirea prevederile prezentei hotdriri.
Art 3,- Prczenta hotirire se va comunica Instituliei Prefrctului Alba.
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj. biroului urbanism.
amenajarea domeniului public si privat al municipiului Blaj din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, Biroului OCPI Blaj.
Art 4. a) Prezenta hotIrire se va supune controlului de legalitae exercitat de
Prefect. in condiliile OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hottrrare poate fi contestata in termenele. condiliile qi la instanfa
competentii, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 I 2004 cu modificdrile qi completlrile ulterioare.
Art 5.- Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 19 voluri < pentru ))
valabil exprimate, din totalul de l9 consilieri locali.
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