
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietate publică a comunei Sărata

Consiliul Local al comunei Sărata, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.09.2021,
Având în vedere:
− referatul de aprobare al Primarului comunei Sărata nr.5607 din 15.09.2021;
− referatul compartimentului urbanism și amenajare teritoriu nr.5605 din 15.09.2021;
− Planul de amplasament și delimitare a imobilului și Planul de amplasament și delimitare a imobilului
cu propunerea de alipire întocmite de ing.Filip Alina;
− prevederile punctelor 5 și 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr.47 din
2009 privind insușirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Sărata, judetul
Bacău;
− prevederile art.25 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;
− prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.133, art.134 și art.135 din Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară;
− prevederile art.879 alin.(1) și alin.(5) din Codul Civil;
− prevederile  art.129  alin.(14)  și  ale  art.139  alin.(3)  lit.g)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ;
− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sărata, favorabile.
În  temeiul  art.139  alin.(3)  lit.g)  și  al  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă alipirea într-un singur corp de proprietate, cu suprafața totală de 3368 m.p.,
număr cadastral 62475, a următoarelor terenuri proprietate publică a comunei Sărata, situate
în sat Sărata, comuna Sărata:
• terenul intravilan în suprafață de 1968 m.p., curți construcții, număr cadastral 62467;
• terenul intravilan în suprafață de 1400 m.p., curți construcții, număr cadastral 60995.
Art. 2 Se împuternicește doamna Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, să semneze actul de
alipire  şi  să  reprezinte  comuna Sărata  în  faţa  notarului  public,  în  vederea  autentificării  şi
îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.
Art. 3 Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei  Sărata,  prin
compartimentele de specialitate.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei
Sărata,  compartimentului  financiar  contabil  și  compartimentului  urbanism  și  amenajare
teritoriu și va fi adusă la cunoștință publică conform legii.

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate 
    Nedea Constantin – Consilier Local          Secretarul general al comunei Sărata

        Comănescu Teodor-Adrian

Nr.56 din 17 septembrie 2021
Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


