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H O T Ă R Â R E A nr. 59
Privitor la: "Aprobarea achiziţionării serviciilor de măsurători cadastrale şi stabilire
taxă pentru plata măsurătorilor cadastrale realizate pentru punerile în posesie"
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară
din 31.07.2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie absent motivat fiind dl consilier Tra]c` Flavius Iulian..
{n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001,
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\`
dlp`UNESCU Br`nescu Ion Ovidiu.
Având în vedere adresa Instiuţiei Prefectului Judeţului Vâlcea nr.12417/12.12.2014,
prin care se transmite procedura de lucru privind activitatea comisiilor locale de fond
funciar care se va aplica încpând cu data de 15.12.2014;
Ţinând cont de referatul compartimentului de specialitate nr.7878/28.07.2015 prin care
se propune achiziţionarea serviciilor de măsurători cadastrale şi stabilirea contravalorii taxei
pentru măsurătorile cadastrale efectuate pentru punerile în posesie;
{n baza expunerii de motive a Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre;
{n baza rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i a avizului de legalitate dat de secretarul
ora]ului asupra proiectului de hot`r@re;
Potrivit prevederilor art.282 alin. (1) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, " Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul
persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, (...)pot adopta taxe speciale."
Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
În temeiul art.36 alin.2 lit."a", alin.(4) lit."c", coroborat cu prevederile alin. 9, raportate
la art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum şi ale Legii nr.52/2003
privind transparen\a decizional`, adopt` urm`toarea
Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie,
respectiv voturi "pentru" = 12
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia
publică locală , adoptă următoarea:
H O T Ă R ^R E :
Art.1 – Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii privind efectuarea
măsurătorilor cadastrale, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă taxa pentru serviciile de măsurători cadastrale realizate pentru
punerea în posesie, fiecare beneficiar al reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate
fiind obligat să achite contravaloarea măsurătorilor topografice efectuate, după cum
urmează:
1

a) pentru terenurile care au ca destinaţie de folosinţă curţi construcţii, arabil, făneaţă,
păşune, livadă, vie:
- teren cu suprafaţa de până la 2000 mp - 300 lei;
- teren cu suprafaţa între 2000 mp şi 4000 mp - 400 lei;
- teren cu suprafaţa între 4000 mp şi 10000 mp - 600 lei.
b) pentru terenurile care au ca destinaţie de folosinţă pădure:
- teren cu suprafaţa de până la 2000 mp - 400 lei;
- teren cu suprafaţa între 2000 mp şi 4000 mp - 500 lei;
- teren cu suprafaţa între 4000 mp şi 10000 mp - 800 lei.
Art.3 – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de primarul oraşului prin
compartimentimentele de specialitate.
Hotărârea se comunică pe SITE-ul prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea,
compartimentulor de specialitate.
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