
                   ROMÂNIA  
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere în evidențele 
 de cadastru și carte funciară a imobilului situat pe șos. București nr.76  

 
 

  Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din 
data 29 IANUARIE 2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 535 din 27.01.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- documentația cadastrală transmisă de C.N. Poșta Română S.A. și înregistrată la 

Primăria orașului Căzănești sub nr.534/27.01.2021; 
Examinând: 
- raportul responsabilului cu patrimoniul nr. 540 din 28.01.2021; 
- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 

economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local 
nr. 600 din 29.01.2021; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.86/27.11.2020 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;  

- prevederile art.28 alin.(7) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, 
republicată, 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 însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară 
(memoriu tehnic, planul de amplasament și delimitare a imobilului și calcul analitic al 
suprafețelor) a imobilului situat pe șos. București nr.76 întocmită de ing. Bobârcea Dorin-
Nicolae, persoana fizică autorizată ANCPI, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Imobilul menționat la alin.(1) este compus din teren, categoria de folosință curți 
construcții cu suprafața măsurată de 446 mp  (445 mp din act), proprietate privată a orașului 
Căzănești și construcția comună a C.N Poșta Română S.A. și Unitatea Administrativă 
Teritorială Oraș Căzănești cu o suprafață construită de 116 mp din care suprafața de 76 mp 
se află în proprietatea C.N Poșta Română S.A. și suprafața de 40 mp se află în proprietatea 
privată a orașului Căzănești (fost sediu CEC). 



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. 15 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 29.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cartuș cu proceduri obligatorii  

ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local 
 

 

 

 
1 Se completează cu numărul și anul hotărârii Consiliului Local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea Consiliului Local. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
15/29.01.20211 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile 
să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu  majoritate  
simplă □ absolută □ calificată2 29/01/2021 

 

2 Comunicarea către primar2) 
29/01/2021 

 

3 Comunicarea către prefectul județului3) 
03/02/2021 

 

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 03/02/2021 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual4+5) …/…/... 

 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 03/02/2021 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local 
adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau 
înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul 
Local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcție. 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile Consiliului Local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile 

Consiliului Local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării...; 

4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, 
în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 

5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către 
persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale 
către prefect.”; 

6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la 
data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice 
de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 
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