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HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moineşti, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 151A, judeţul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința
ordinară din data de 30.08.2017,
Având în vedere:
- Raportul nr. 27954/25.08.2017 al Compartimentului Cadastru din cadrul Direcției
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi Investiții;
- Expunerea de motive nr. 27955/25.08.2017 a Primarului municipiului Moineşti;
- prevederile art. 25 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 879 şi 880 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 71/2011;
- referat de admitere emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău – Biroul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Moinești;
Văzând raportul nr. 28439/30.08.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, de muncă,
protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 28457/30.08.2017 al Comisiei
pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi
raportul nr. 28488/30.08.2017 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală şi protecţie mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) raportat la alin. (5) lit.c) şi art. 45 alin. (1),
art. 48 alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă dezmembrarea imobilului teren și construcții, în suprafață de 3.011 mp,
situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 151A, judeţul Bacău, identificat
cadastral cu nr. 60363, după cum urmează:
- lotul unu cu număr cadastral 65422, în suprafaţă de 2.579 mp teren, având categoria
curţi construcţii pe care sunt amplasate trei construcţii: C1 în suprafaţă de 635 mp, C2 în
suprafaţă de 432 mp și C3 în suprafaţă de 1.034 mp;
- lotul doi cu număr cadastral 65421, în suprafaţă de 432 mp teren, având categoria curţi
construcţii pe care este amplasată construcţia în suprafaţă de 421 mp.
Art.2 - Se împuternicește Primarul municipiului Moineşti și Secretarul municipiului
Moinești să reprezinte şi să semneze în numele Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul
Moineşti actele în formă autentică la notarul public.
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Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcția
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi Investiții şi Serviciul Administrarea
Domeniului Public şi Privat.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
municipiului Moineşti, Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii Publice şi
Investiții, Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, în condiţiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER BALAN VASILE

NR.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

133

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017, cu 18 voturi pentru din 18 consilieri
prezenți.

