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HOTĂRÂRE
privind aprobarea si insusirea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu
propunere de dezlipire pentru terenul intravilan in suprafata de 962 mp situat in comuna
Corbu, str.Satu Nou nr.6, care face parte din domeniul privat al comunei Corbu

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 23.02.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul
agricol şi cadastru din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de
dezmembrare intocmit de P.F.A Enache Stefan precum si Referatul de admitere emis de
O.C.P.I. Constanta pentru imobilul situat in comuna Corbu, str.Satu Nou nr.6, avand
numar cadastral 111198;
In temeiul prevederilor art. 879 alin.2) şi art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil, republicata si actualizata coroborate cu cele ale Ordinului nr. 700/09.07.2014,
actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de
carte funciară, actualizat, şi ale Legii nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
In conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(2) lit "c" coroborat cu alin.(5) lit.b şi ale
art.45 alin.(1) si art.115 alin.1 lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea si insusirea lucrarii de dezmembrare a imobilului - teren in suprafata de
962 mp situat in intravilanul comunei Corbu, str.Satul Nou nr.6- numar cadastral 111198,
care face parte din domeniul privat al comunei Corbu, conform Planului de amplasament si
delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire intocmit de P.F.A. Enache Stefan.
Art.2 Terenul prevazut la art.1 se dezmembreaza astfel:

- lot 1 in suprafata de 234 mp situat in UAT Corbu, str.Satul Nou nr.6–nr.cadastral 113644;
- lot 2 in suprafata de 264 mp situat in UAT Corbu, str.Satul Nou nr.6–nr.cadastral 113645;
- lot 3 in suprafata de 464 mp situat in UAT Corbu, str.Satul Nou nr.6–nr.cadastral 113646;
Art.3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, Registru Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Corbu, judetul Constanta.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus la
dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar. Se publica pe
site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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