
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, categoria de folosință curți construcții situat 
pe șos. București nr.97 în suprafață de 2.289 mp, număr cadastral 21945 înscris în Cartea 

funciară nr. 21945 aparținând domeniului public al Orașului Căzănești 
 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, convocat în şedinţă ordinară din data 
de 31 IULIE 2020, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3828 din 08.07.2020 al Primarului oraşului 
Căzăneşti; 

Examinând: 
- raportul persoanei responsabile cu patrimoniu nr. 3993 din 17.07.2020; 
- referatul de admitere OCPI pentru dezmembrare imobile nr.46709 din 10.06.2020; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 4184 din 
28.07.2020; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.876-915 din Legea nr.287/2009- Codul civil, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996  a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.23 lit.e), art.100, art.132 alin.(1) respectiv art.135 alin.(1) lit.a) și alin.(3) 

din Ordinul directorului general ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilorart.139 alin.(2) lit.g) și ale art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului teren, categoria de folosință curți construcții situat pe 

șos. București nr.97 în suprafață de 2.289 mp, număr cadastral 21945 înscris în Cartea funciară 
nr. 21945 aparținând domeniului public al Orașului Căzănești în 3 (trei) loturi, astfel: 

a) lotul nr.1 cu număr cadastral 22100, având o suprafață de 435 mp; 
b) lotul nr.2 cu număr cadastral 22099, având o suprafață de 1.411 mp; 
c) lotul nr.3 cu număr cadastral 22098, având o suprafață de 443 mp. 
 
 
 
 
 



 
Art.2. (1) Reprezentarea grafică a terenului este evidențiată în documentația cadastrală 

anexă la prezenta hotărâre. 
(2) Anexa menționată la alin.(1) face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuternicește dl. Măchiță Alexandru, Primarul orașului Căzănești, iar în lipsa 

acestuia dl. Stelian Traian, Viceprimarul orașului Căzănești să semneze orice documente privind 
operațiunea de dezlipire a terenului menționat la art.1, inclusiv cele în formă autentică. 

Art.4. Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al U.A.T, 

Primarului orașului Căzănești şi va fi adusă la cunoştiinţă publică prin publicarea pe site-ul 
acesteia. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                      Secretar General al UAT, 

                 STELIAN TRAIAN                                              OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de 
voturi, astfel:  11 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 1 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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