
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T A R A R E 
privind  dezmembrarea terenului în suprafaţă de 10350 m.p.  ce face parte  

din  punctul ”Obor” înscris în cartea funciară cu nr. 50440, în  două suprafaţe de 
teren, suprafaţa 9350 m.p. cu număr cadastral 51546 şi suprafaţa de 1000 m..p. 

cu numar cadastral 51547 
 
 
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 

 Având în vedere expunerea de motive nr 1581/2014 a primarului comunei Bodesti prin 
care se se propune dezmembrarea terenului situat in punctul ”Obor” înscris în cartea 
funciară cu nr. 50440, în  două suprafaţe de teren, suprafaţa 9350 m.p. cu număr cadastral 
51546 şi suprafaţa de 1000 m..p. cu numar cadastral 51547; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 
 

HOTARAŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenul în suprafaţă de 10350 m.p.  ce face parte  din  
punctul ”Obor” aflat țn domeniul Public al comunei Bodești înscris în cartea funciară cu nr. 
50440, în  două suprafaţe de teren dupa cum urmează: 

- suprafaţa 9350 m.p. cu număr cadastral 51546; 
- suprafaţa de 1000 m..p. cu numar cadastral 51547; 
Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul comunei Bodesti - Bostan Ionel, să reprezinte 

comuna Bodeşti în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art. 3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 4 Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate. 

 

 Nr. 20 din 23.04.2015 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Costan Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 

 


