ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SF.GHEORGHE
H O T ĂR Â R E
privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numar cadastral 21217
proprietate publica a comunei , in doua loturi individuale
Consiliul Local al comunei SFANTU GHEORGHE, judeţul Ialomita,intrunit in
sedinta ordinara din data de ...................
Avand in vedere :
– referatul de aprobare si motivare al Primarului comunei Sfantu Gheorghe
inregistrata sub nr. 4009 din 24,08,2020;
Vazand documentatia cadastrala intocmita de PFA Stefan Iulian si referatul de
admitere nr.22292 din 28.02.2020
Examinand :
– raportul de specialitate inregistrat la nr. ......din .................
– avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr. ....... din ...............
– raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. ........./...................
In conformitate cu:
– prevederile art.25 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7 /1996
republicata , modificata si completata ;
– prevederile Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare ,
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , cu modificarile si
completarile ulterioare
– art.879 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.269 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila ,
republicata ,modificata si completata;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 9, lit. „c”, ale art.
139,alin.3, lit."g" , art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” , art.197,
art.287, lit.b) si art.243 alin.1,lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba dezmembrarea imobilului avand numar cadastral 21217
proprietate publica a comunei Sfantu Gheorghe , inscris in cartea funciara 21217
conform documentatiei cadastrale si a referatului de admitere nr.22292 din 28.02.2020
emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita prevazut in anexa la
prezenta hotarare , in urmatoarele unitati individuale :
– lot 1 – nr.cadastral 24154 situiat in loc. Sfantu Gheorghe ,strada Scolii , nr.23,
judet Ialomita cu o suprafata masurata de 6529 m.p

lot 2– nr.cadastral 24155 situiat in loc. Sfantu Gheorghe ,strada Scolii , nr.23,
judet Ialomita cu o suprafata masurata de 1282 m.p .
Art.2. (1) Primarul localitatii va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica în copie prin grija secretarului general
al comunei Sfantu Gheorghe, catre:
–

- Instituţiei Prefectului judeţului Ialomita;
- Primarului comunei Sfintu Gheorghe;

INITIATOR ,
Primar- Teculescu Petru Madalin

