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  HOTĂRÂREA nr. 49 /2021    

 privind  aprobarea dezmembrării  unui imobil – teren cu număr cadastral   76381
proprietatea privată  a comunei  Pădureni , în două  loturi distincte

         Având în vedere :
- Referatul  de aprobare nr.  4537 din 13.10.2021 a primarului  comunei Pădureni,

privind  aprobarea dezmembrării  unui imobil – teren cu număr cadastral 76381
proprietatea privata  a comunei  Pădureni , în două  loturi distincte  ; 

- Raportul de specialitate  nr. 4237 din 27.09.2021- al Compartimentului Agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui;

         În conformitate cu prevederile  Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executărilor
lucrărilor de construcţii , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

- a  Legii  nr.7/1996  privind  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară,  republicata,
modificată şi completată;

-  ale Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi
completările ulterioare ;

- şi ale art.129  alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul
Adminsitrativ .

-    În temeiul art.139 alin.(3) litera “g” şi art. 196 alin. (1) litera “a” din Ordonanţa
de  Urgenţă  nr.  57  /2019  privind  Codul  Administrativ   cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

                         Consiliul Local   al comunei  Pădureni , judeţul Vaslui ,

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1(1)  Se aprobă dezmembrarea imobilului  – situat  localitatea Pădureni ,
comuna Pădureni,  judeţul Vaslui  proprietatea privată  a comunei Pădureni,  in două
loturi distincte, dupa cum urmeaza:

            - imobil, cu numar cadastral 76381  , inscris in Cartea Funciara nr. 76381 , in
suprafata de 10000  m.p, categoria de folosinta  arabil ,extravilan , punct “Alistar”  situat



in comuna Pădureni , Tarla 28, Parcelă 325/18  ,  proprietatea comunei  Pădureni  in două
loturi distincte;

             - lotul nr. 1 – imobil cu număr cadastral  76629  situat în localitatea  Pădureni ,
comuna Pădureni, judeţul Vaslui având suprafaţa măsurată  1000 mp;
              - lotul nr. 2 – imobil cu număr cadastral 76630 situat în localitatea  Pădureni ,
comuna Pădureni, judeţul Vaslui având suprafaţa măsurată  9000 mp.
             Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Pădureni ,Diaconu Temistocle   să
semneze  actele  de  dezmembrare  în  formă  autentică  al  imobilului  care  fac  obiectul
prezentei hotărâri. 
             Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Pădureni.  

                                                                                                     Pădureni,  14 octombrie 2021

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          PASCAL COSTICĂ                                                                        Contrasemneaza

                 Secretar general UAT Pădureni
   Munteanu Mirela

Adoptata astazi  14.10.2021 în şedinţă extraordinară

Cu un numar de   .11...   voturi”pentru”, din    ..11...  consilieri prezenti la sedinta

                                         
                                      



Anexa nr.1 la HCL nr. 49   nr.14.10.2021

DATE DE IDENTIFICATRE

Privind aprobarea dezmembrării unui imobil  , situate in satul  Pădureni, comuna Pădureni,
judeţul Vaslui ,  proprietatea privată  a comunei Pădureni, in două loturi distincte

Nr.
crt

Imobilul
supus
dezmembrarii
         Nr.
cadastral

Suprafata  de
teren
dezmembrata
(mp)

Numerele cadastrale ale
imobilelor
Dupa dezmembrare

Suprafata loturilor rezultate
Dupa dezmembrare (mp)

1. 76629 1000

Numar
cadastral

76381

10000 76630 9000

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          PASCAL COSTICĂ                                                                         Contrasemneaza

                        Secretar general UAT Pădureni
   Munteanu Mirela




	- imobil, cu numar cadastral 76381 , inscris in Cartea Funciara nr. 76381 , in suprafata de 10000 m.p, categoria de folosinta arabil ,extravilan , punct “Alistar” situat in comuna Pădureni , Tarla 28, Parcelă 325/18 , proprietatea comunei Pădureni in două loturi distincte;
	- lotul nr. 1 – imobil cu număr cadastral 76629 situat în localitatea Pădureni , comuna Pădureni, judeţul Vaslui având suprafaţa măsurată 1000 mp;
	- lotul nr. 2 – imobil cu număr cadastral 76630 situat în localitatea Pădureni , comuna Pădureni, judeţul Vaslui având suprafaţa măsurată 9000 mp.

