ROMÂNIA
Judeţul Vaslui
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOMIRESTI
Cod fiscal : 4226494

STEMA
COMUNEI

HOTĂRÂREA
nr. 60 din 30.10. 2015
privind însușirea si aprobarea documentație cadastrale de dezmembrare a imobilului – teren ,
înscris in CF nr. 70024 la comuna Dragomirești , cu nr. cadastral 70024
Consiliul local al comunei Dragomirești – judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
 expunerea de motive a Primarului comunei din care reiese necesitatea dezmembrării unui imobil –
teren , înscris in Cartea Funciara nr. 70024 reprezentând - teren Strada nr. 1 din localitatea
Vladia, comuna Dragomirești ;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate din cadrul
Primăriei cu privire la documentația de dezmembrare a imobilului – teren înscris in CF 70024 ;
 avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul
consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat ;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative , republicata , cu modificările si completările ulterioare ;
Având in vedere prevederile art. 879 , alin.(2) si art. 880 din Codul Civil , Ordinul 700/09.07.2014 ,
actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție si înscriere in registru de carte funciara,
actualizat si ale Legii nr. 7/ 1996, republicata , cu modificările si completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) , lit. „ c” coroborat cu alin.(5) lit.”b” , art. 45 , alin. (3) ,
art. 115 , alin.1 lit. „b” si art. 121 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala –
republicata , cu modificările si completările ulterioare :

HOTARASTE:
Art. 1. Se insuseste lucrarea de specialitate denumita „Plan de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunerea de dezmembrare”, executata de SC Topogeotehnics SRL , vizata de O.C.P.I.
Vaslui sub nr. 61627/22.10.2015 , care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se aproba dezmembrarea imobilului , reprezentat in natura de teren , identificat cu nr.
cadastral 70024 comuna Dragomirești in suprafața măsurata de 8742 mp , in doua loturi nou formate cu
stare de proprietate neschimbata , după cum urmează :
 Lotul 1 : nr. cadastral 70043 in suprafața măsurata de 30 mp ;
 Lotul 2 : nr. cadastral 70044 in suprafața măsurata de 8712 mp ;
Art. 3. Se împuternicește Primarul comunei Dragomirești , sa semneze actul autentic de
dezmembrare la Notarul Public Vaslui .
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul comunei Dragomirești .
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica la Instituția Prefectului județul Vaslui , Primarului
comunei Dragomirești si se va aduce la cunostiinta publica prin afișare la sediul Primăriei si pe pagina
proprie de internet , prin grija secretarului comunei .
DRAGOMIRESTI , Data : 30 octombrie 2015
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER : GRIGORE BENONE

Contrasemnează ,
Secretar al comunei Dragomiresti,
Stoinea Geani Nonel

