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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMĂRIA COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

HOTĂRÂREA Nr. 23/2022 
privind însușirea documentațiilor cadastrale referitoare la bunurile imobile având destinația de 

terenuri intravilane care aparţin comunei Balșa și constatarea situației juridice a acestora 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data de 31 

martie 2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/68/30.03.2022, la proiectul de 

hotărâre nr. 18/30.03.2022 din care reiasă necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind 

însușirea documentațiilor cadastrale referitoare la bunurile imobile având destinația de terenuri 

intravilane care aparţin comunei Balșa și constatarea situației juridice a acestora; 

-  Documentațiile cadastrale întocmite de CĂCI ALEXANDRU-VLAD – TOPOGRAF, persoană 

autorizată de A.N.C.P.I., având autorizația RO-HD-F, nr. 0202; 

- Referatul de specialitate nr. 2055/69/30.03.2022, al compartimentului agricol, urbanism şi 

amenajarea teritoriului și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Balşa și Avizul favorabil nr. 22/31.03.2022 al comisiei nr. 1, pentru: agricultură, activităţi economico – 

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balșa; 

In baza prevederilor:  

- art. 41, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 – a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 286, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

- art. 858 - 865 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, pentru a se putea concretiza în condiții optime 

proiectele de construcții pe care le are comuna Balșa; 

In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g) și ale 

art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  – (1) Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de 

Cadastru și Carte Funciară cu privire la bunurile imobile având destinația de terenuri intravilane care 

aparțin domeniului public al comunei Balsa, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

- (2) Elemente de identificare conform documentației cadastrale întocmite de TOPOGRAF 

- CĂCI ALEXANDRU-VLAD sunt cuprinse  în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.2. Constată că toate bunurile imobile din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, sunt imobile de interes public și sunt clasificate ca terenuri intravilane, având categoria de 

folosință curți construcții, situate pe teritoriul comunei Balșa și fac parte din domeniul public al comunei 

Balșa. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

Comunei Balșa, prin compartimentele din aparatul de specialitate. 

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 se comunică: Instituției Prefectului-județul Hunedoara, Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Orăștie, 

Primarului comunei Balșa, Secretarului general al comunei Balșa, Compartimentul agricol, urbanism și 

amenajarea teritoriului și achiziții publice, se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

Balşa la 31 martie 2022 

 

          Preşedinte de ședinţă                                                         Contrasemnează Secretar general,                                                                                                                                              

        Țăndău Cosmin-Nicolae                                                       Jr. Tătulea Silviu-Petru                                                                                                             

                               

 
 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2022, sistem de 

vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/2022  
 

 

 

 

 

Privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară cu privire la 

bunurile imobile având destinația de terenuri intravilane care 

aparțin domeniului public al comunei Balsa 

 
conține ......... pagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Contrasemnează,                                                                                                                                                                      

    Președinte de ședință                                                                            Secretar general, 

 Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                       Jr. Tătulea Silviu-Petru 



ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 23/2022 

 

 

ELEMENTE DE IDENTIFICARE CONFORM DOCUMENTAȚIILOR TOPOGRAFICE 

 ÎNTOCMITE DE TOPOGRAF CĂCI ALEXANDRU-VLAD 

      
 

Nr. 

crt. 

 

 

Codul de 

Clasificare 

 

 

Denumirea 

bunului  

 

 

Elemente de identificare conform documentației 

cadastrale întocmite de TOPOGRAF CĂCI 

ALEXANDRU-VLAD 

Anul  

dobândirii  

sau, după caz 

al dării în 

folosință 

Valoarea de 

inventar 

(mii lei) 

Situația juridică actuală 

1 “_” Teren 

intravilan  

Teren intravilan în suprafață de 3451 m.p., având 

categoria de folosință curți construcții și destinația 

actuală de Parc public.   

1981  - Anexa nr.4  

la OUG nr.57/2019 

CF nr.60067 cu nr.top.133   

2 “_” Teren 

intravilan  

Teren intravilan în suprafață de 3378 m.p., având 

categoria de folosință curți construcții și destinația 

actuală de curte Cămin cultural Balșa. 

1981 - Anexa nr.4  

la OUG nr.57/2019 

CF nr.60067 cu nr.top.133   

3 “_” Teren 

intravilan  

Teren intravilan în suprafață de 2831 m.p., având 

categoria de folosință curți construcții. 

1981 - Anexa nr.4  

la OUG nr.57/2019 

CF nr.60067 cu nr.top.133   

 

 
Balșa la, 31.03.2022                                                            

           

                                                                                                                                  Contrasemnează, 

        Preşedinte de ședinţă                     Secretar general,                                                                                                                                                                                                                                      

     Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                                            Jr. Tătulea Silviu-Petru       

 

 


