ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIŢA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire
a două loturi de teren intravilan, imobile apartinând domeniului public
al comunei Grindu, județul Ialomița
Nr.10 din 14.04.2021.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile art.879, alin.(1) și (5) și 880, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.132, alin.(1) - (2) și art.135, alin.(1), lit.” b “ din Anexa la Ordinul nr.700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.824 din 14.04.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- referatul de admitere și planul de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de alipire
întocmit de O.C.P.I.Ialomița;
- raportul nr.825 din 14.04.2021 al compartimentului de specialitate;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.__, nr. și nr. --din___________;
- avizul de legalitate nr.10 din 14.04.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.” c “ coroborat cu alin.(6), lit.” c “, art.139, alin.(3), lit.“ g “
și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1). Se aprobă documentația cadastrală de alipire a două loturi de teren intravilan, imobile
apartinând domeniului public al comunei Grindu, județul Ialomița, conform Extrasului de plan cadastral de
carte funciară, care constituie Anexa nr.1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Alipirea va opera pentru cele două loturi, identificate astfel :
- nr. cadastral 20051, în suprafață de 6791 mp, teren intravilan situat în comuna Grindu,
str.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița, categoria de folosință curți construcții;
- nr. cadastral 20965, în suprafață de 926 mp, teren intravilan situat în comuna Grindu,
str.Simionescu Ion, nr.3 A, județul Ialomița, categoria de folosință curți construcții;
Art.2. (1). Se aprobă planul de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de alipire,
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Prin alipirea celor 2 loturi de teren intravilan rezultă imobilul cu nr. cadastral 22420, în suprafață
de 7717 mp, teren intravilan situat în comuna Grindu, str.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița.
Art.3.(1). Se împuternicește domnul Trîmbițașu Marian, primarul comunei Grindu, județul Ialomița,
să semneze actul de alipire al imobilului identificat la art.1 și să reprezinte comuna Grindu în fața Notarului
Public, în vederea autentificării și îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
(2). Cheltuielile ocazionate de întocmirea actului de alipire în formă autentică vor fi suportate din
bugetul local.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunicată, prin grija secretarului general al comunei Grindu,
Instituției Prefectului – județul Ialomița, O.C.P.I.Ialomița, primarului comunei Grindu pentru aducerea la
îndeplinire și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul autorității administrației publice locale și
prin publicare pe sitte : www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian
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Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile art.879, alin.(1) și (5) și 880, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și a publicității imobiliare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.132, alin.(1) - (2) și art.135, alin.(1), lit.” b “ din Anexa la Ordinul nr.700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.824 din 14.04.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- referatul de admitere și planul de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de
alipire întocmit de O.C.P.I.Ialomița;
- raportul nr.825 din 14.04.2021 al compartimentului de specialitate;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.23, nr. 23 și nr. 26 din 15.04.2021;
- avizul de legalitate nr.10 din 14.04.2021 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.” c “ coroborat cu alin.(6), lit.” c “, art.139, alin.(3), lit.“
g “ și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1). Se aprobă documentația cadastrală de alipire a două loturi de teren intravilan, imobile
apartinând domeniului public al comunei Grindu, județul Ialomița, conform Extrasului de plan cadastral
de carte funciară, care constituie Anexa nr.1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Alipirea va opera pentru cele două loturi, identificate astfel :
- nr. cadastral 20051, în suprafață de 6791 mp, teren intravilan situat în comuna Grindu,
str.Simionescu Ion, nr.3, județul Ialomița, categoria de folosință curți construcții;
- nr. cadastral 20965, în suprafață de 926 mp, teren intravilan situat în comuna Grindu,
str.Simionescu Ion, nr.3 A, județul Ialomița, categoria de folosință curți construcții;
Art.2. (1). Se aprobă planul de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de alipire,
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Prin alipirea celor 2 loturi de teren intravilan rezultă imobilul cu nr. cadastral 22420, în
suprafață de 7717 mp, teren intravilan situat în comuna Grindu, str.Simionescu Ion, nr.3, județul
Ialomița.
Art.3.(1). Se împuternicește domnul Trîmbițașu Marian, primarul comunei Grindu, județul
Ialomița, să semneze actul de alipire al imobilului identificat la art.1 și să reprezinte comuna Grindu în
fața Notarului Public, în vederea autentificării și îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară
prevăzute de lege.

(2). Cheltuielile ocazionate de întocmirea actului de alipire în formă autentică vor fi suportate din
bugetul local.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunicată, prin grija secretarului general al comunei Grindu,
Instituției Prefectului – județul Ialomița, O.C.P.I.Ialomița, primarului comunei Grindu pentru aducerea
la îndeplinire și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul autorității administrației publice
locale și prin publicare pe sitte : www.grindu.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuț
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
Nr.12.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 21.04.2021.
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