ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
____________________________________________________________

HOTARARE
privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat al
Comunei Bodești
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului Primar Barna Marinel;
- raportul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului;
- raportul de avizarea al comisiei de specialitate juridica, de disciplina,
amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul consiliului local al comunei Bodești;
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 lit. h), art. 132, alin. 1
respectiv art. 135 alin. l lit. a) şi alin 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi
carte funciară
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c) şi art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARAŞTE:
Art. 1 Se aprobă dezmembrarea unui teren proprietate privată a comunei
Bodești situat în intravilanul comunei Bodești număr cadastral 51802, înscris în cartea
funciara a comunei Bodești cu nr. 51802, în suprafață totală de 3013 m.p., în 5
loturi astfel:
• Lotul nr. 1 cu nr. cadastral 51853, în suprafață de 1074 mp situat in satul
Bodești, proprietatea UAT Comuna Bodești;
• Lotul nr. 2 cu nr. cadastral 51854, în suprafață de 739 mp situat in satul
Bodești, proprietatea UAT Comuna Bodești;
• Lotul nr. 3 cu nr. cadastral 51855, în suprafață de 746 mp situat in satul
Bodești, proprietatea UAT Comuna Bodești;
• Lotul nr. 4 cu nr. cadastral 51856, în suprafață de 333 mp situat in satul
Bodești, proprietatea UAT Comuna Bodești;
• Lotul nr. 5 cu nr. cadastral 51857, în suprafață de 121 mp situat in satul
Bodești, proprietatea UAT Comuna Bodești;
Art. 2 Reprezentarea grafică a celor 5 loturi de teren este evidenţiată în
documentaţia cadastrală anexată la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul comunei Bodești - Barna Marinel, să
reprezinte comuna Bodeşti în faţa notarului public, în vederea autentificării şi
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
Art. 4 Primarul comunei prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților
și persoanelor interesate.
Nr. 61 din 3.08.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţinere.
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR,
Nr. 4311 din 13.07.2017
Expunerea de motive
privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat al Comunei
Bodești
Supunem analizei şi aprobării prezentul proiect de hotărâre care a fost promovat
având la bază cererile cetățenilor comunei Bodești prin care se solicită concesionarea
unor suprafețe de teren deja îngrădite de către cetățeni, în dreptul locuințelor lor.
Terenul pentru care propunem dezmembrarea, aparţine domeniului privat al
comunei Bodești, are o suprafaţă totală de 3013 m.p.
La baza proiectului de hotărâre promovat stau documentaţiile tehnice întocmite
în vederea dezmembrării terenului proprietate privată a Comunei Bodești, situat în
comuna Bodești, sat Bodești, număr cadastral 51802, în suprafaţă totală de 3013
m.p, respectiv prevederile:
•
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
•
ale art. 23 lit. h), art. 132, alin. 1 respectiv art. 135 alin.l lit. a) şi alin 3 din
Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
•
art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Propun,
adoptarea unui proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren
aparținând domeniului privat al Comunei Bodești în 5 loturi de teren, pentru realizarea
documentației in vederea concesiunii.

Inițiator,
Primar,
Ec. Marinel Barna

ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
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Nr. 4312 din 13.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Baza legală:
• art. 36, alin.1, alin. 2 lit. c, ale art. 45 alin. 3 coroborat cu art. 121 alin. 12 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
• ale art. 23 lit. h), art. 132, alin. 1 respectiv art. 135 alin.l lit. a) şi alin 3 din

Ordinul M .A.I .-A.N.C.P .I . nr. 700/ 2014
pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești și a avut în
vedere cererile cetățenilor comunei Bodești prin care se solicită concesionarea unor
suprafețe de teren pentru construirea de locuințe precum și necesitatea realizării de
venituri la bugetul local.
A fost identificată parcela cu numărul cadastral 51802, cu suprafața totală de
3013 mp.
Terenul este situat în zona de locuințe și funcțiuni complementare conform PUG
comuna Bodești, intravilan sat Bodești și a fost lotizat in 5 loturi în scopul
concesionării pentru fiecare cetățean care deja a îngrădit terenul în dreptul locuinței
lor.
Propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind dezmembrarea unui
teren aparținând domeniului privat al comunei Bodești, întrucât
îndeplinește condițiile de forma și fond pentru fi aprobat.

Consilier,
Iftode Elena

