CONSILIUL LOCAL
COMUNA VAIDEENI
JUDETUL VALCEA

-

ROMANIA

Hotarârea nr. 22
Privind aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de
alipire imobile apartinând
domeniului privat al comunei Vaideeni
Consiliul local al comunei Vaideeni,judeţul Vâlcea,intrunit in
şedinţa extraordinară din
data de 20.04.2018 „şedinţă la care participă un număr de 12
consilieri din totalul de 13 câţi
sunt in functie.
Şedinţa este condusă de domnul consilier Vinereanu Adrian ;
Luand in discutie expunerea de motive
a Primarului comunei Vaideeni prin care se
propune efectuarea operatiunilor notariale de alipire a trei imobile apartinând
domeniului
privat al comunei Vaideeni, respectiv imobilele cu nr, cadastrale :35918 in
suprafată de
721 mp, 35919 in suprafaţă de 3455
mp, 35920 in suprafaţă de 8 664 mp, toate in punctul
Valea Seaca intr-unul singur cu nr. cadastral 36 842 in
suprafaţă de 12 840 mp ;
Având in vedere :
Raportul compartimentului de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului
din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vaideeni
Avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului
Local Vaideeni;
Raportul privind legalitatea proiectului de hotărâre intocmit de
secretarul comunei;
Respectându-se prevederile art.7 din Legea nr152/2003, privind
transparenta decizională
in admnistratia publică.
In conformitate cu prevederile legii
cadastrului şi publicitatii imobiliare nrt7 /1996
republicata, cu modificările si completările ulterioare şi ale art.23 lit,
„e”, art.132, alin 1)
respectiv art.i35 alin 1) lit. „b“ din Ordinul 700 din 9 iulie 2014
privind aprobarea
Regulamentului de avizare ,receptie şi inscriere in evidentele de cadastru
şi carte funciară;
In temeiul art.36 alin 2), lit.,„c“ ,an445, alin 3 din
Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 „cu modificările si completările ulterioare
cu un număr de 12 voturi pentru
adoptă următoarea:

HOTARARE
Art.] Se aprobă efectuarea operatiunilor notariale de alipire imobilelor
a
cu numerele
cadstrale: 35918 in

suprafaţă de 721 mp, 35919 in suprafaţă de 3455 mp, 35920 in
suprafaţă
de 8 664 mp, toate in punctul Valea Seaca intr—un
singur imobil cu nr.36842 in suprafa de
12840 mp, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarăre ;
Art.2 Se imputerniceşte Primarul comunei Vaideeni să
semneze actul autentic de alipire
a imobilelor ce face obiectul prezentei hotărâri ;
Art.3 Prezenta hotarare se va aduce la
cunostiinţă publică prin afişare la sediul Peimariei
comunei Vaideeni şi pe site—ul www.primaria-vaideeniro

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei
Vaideeni, Institutiei
Prefectuluijudeţului Vâlcea prin grija secretarului comunei Vaideeni ;
Cont se
Sec etar
H
Vaideeni
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