
                ROMÂNIA  
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea primei înscrieri în evidențele de cadastru  

și carte funciară a imobilului-teren situat pe șos. București nr.76  
aparținând domeniului privat al orașului Căzănești 

 

  Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit de îndată în ședința 
extraordinară din data 27 NOIEMBRIE 2020, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6651 din 20.11.2020 al Primarului orașului Căzănești; 
- adresa C.N. Poșta Română S.A. nr.102/7879/16.11.2020 ; 
Examinând: 
- raportul responsabilului cu patrimoniul nr.6718 din 24.11.2020; 
- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 

economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local 
nr. 6786 din 26.11.2020; 

- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 6798 din 
26.11.2020; 

- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.28/18.03.2020 privind completarea bunurilor 
imobile aparținând domeniului privat al orașului Căzănești;  

În conformitate cu: 
- prevederile art.2012-2013 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările 

și completările ulterioare;  
- prevederile art.28 alin.(7) lit. a) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederilor art. 129, alin.(2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 (1) Se aprobă prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a 
imobilului-teren situat pe șos. București nr.76, prin intermediul C.N. Poșta Română S.A., în 
favoarea Unității Administrativ Teritoriale Oraș Căzănești în domeniul privat al acesteia. 

(2) Anterior depunerii documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a 
imobilului la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița, aceasta va fi prezentată 
Consiliului Local în vederea însușirii. 



Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarului orașului 
Căzănești și compartimentele de specialitate cărora le va fi comunicată prin grija secretarului 
general al U.AT Căzănești. 
  

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

                   DIMA AUREL                                            OANCEA GEORGETA 
     
 
 
 
 
 
Nr. 86 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 27.11.2020                                                                     FP-07-03, vers.1          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, 

astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abținere” și - nu au votat 
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