ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA

HOTĂRÂRE
Nr. 24 din 30.06.2020
privind: - alipirea loturilor de teren ce fac obiectul Carților Funciare nr. 52324 si nr.
51561 – domeniul public UAT comuna Vidra, în vederea intabulării într-un singur lot în
suprafață totală de 5000 mp.
Consiliul Local al comunei Vidra, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară astăzi
30.06.2020
văzând - proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Pintilie Silviu primarul comunei Vidra,
proiect însoțit de referatul de aprobare nr. 4215/22.06.2020, întocmit de inițiator;
- raportul compartimentului de resort nr. 4217/22.06.2020 din partea dnei
Ardeleanu Cristina – inspector în cadrul compartimentului urbanism-sistematizare ;
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- în baza prevederilor :
- art. 286 alin. (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019;
- Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
- art. 132 alin.(1) din Ordin (ANCPI) nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
În temeiul - art. 129 alin. (2) lit. c , alin. (6) lit. c, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139
alin. (3) lit. g și ale art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă alipirea loturilor de teren ce fac obiectul Carților Funciare nr.
52324 şi nr. 51561 – domeniul public al U.A.T. Comuna Vidra, în vederea intabulării întrun singur lot în suprafață totală de 5000 mp.
Art. 2 Se împuterniceste primarul comunei Vidra să îndeplinească toate procedurile
legale, notariale și de publicitate imobiliară, cu privire la ducerea la îndeplinire a
prevederilor art.1 din prezenta.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe
site-ul Primariei comunei www.primariavidravn.ro şi va fi comunicată persoanelor
interesate, de secretarul general al comunei Vidra prin compartimentul Monitorizarea
procedurilor administrative.
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