
            ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
JUDETUL IALOMITA

                                              PROIECT DE     H O T Ă R Â R E  
                     privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a  unui imobil  
aparţinând  
                                               domeniului public al comunei Moviliţa 

Consiliul local, întrunit în şedinţa ordinară în data de   
Având în vedere :
   - Referatul de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare înregistrat sub nr.   
   -      referatul de admitere a dezmembrârii înregistrat sub   nr.  
   -    avizul comisiei  de specialitate  nr.   
- documentaţia cadastrală împeună cu Referatul de Admitere a dezmembrării al OCPI Ialomiţa 
înregistrată sub nr. 4311/27-11-2020
În conformitate cu:
-prevederile art. 25 alin 2 din  LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 republicată şi actualizată a 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi art. 132 alin. 1 din REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

   În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. c) din OUG 57/2019, 
actualizata, privind  Codul Administrativ ;

                                                           HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1.-  Se  însușeste  documentația cadastrală de dezmembrare a  unui imobil  aparţinând  
domeniului public al comunei Moviliţa, situat în  localitatea Moviliţa, strada Calea București 
nr.101, jud. Ialomiţa, număr cadastral 22569, în suprafaţă toală de 1696 mp în două loturi asfel;

 -Lotul 1 cu nr. cadastral 22585 în suprafaţă de 1132 mp.
             -Lotul 2 cu nr. cadastral 22586 în suprafaţă de 564 mp.
        - reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidenţiată în documentaţia cadastrală 
anexată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Comunei Moviliţa domnul Goga Ioan , identificat cu CI . seria 
SZ nr. 527785 CNP 1760807421561 să semneze actul autentic de dezmembrare al   terenului ce 
face obiectul prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, pe site-ul 
propriu şi va fi comunicată Primarului Comunei Moviliţa, compartimentului urbanism în vederea 
aducerii la îndeplinire  şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de 
legalitate

 INIŢIATOR                                                   AVIZEAZĂ  PENTRU 
LEGALITATE
PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                 Goga Ioan                                                          Ana    MIHULEAC
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