
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire 
a două imobile aparținând domeniului public al comunei Răucești 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 alin.  (1),  art.  121 alin.  (1) și  alin.  (2),  art.  138 alin.(1)  și  alin.(4)  din Constituția
României, republicată;

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;

-    art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei

Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 12 584 din 06.12.2021;
b) Raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 12.585 din 06.12.2021;
Având în vedere:

- art. 1) alin. (6), art. 23 și art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 858 - 865, art. 866, art. 879 și art. 880 din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările
și completările ulterioare;

- art. 84, art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din
Ordonanță  de  Urgență  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)
din  Ordonanță  de  Urgență  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – Se însușește lucrarea de specialitate denumită ”Plan de amplasament și delimitare a
imobilului” executant SC GLOBALMAP SRL prin ing. Chidinciuc Adrian, cu numărul cadastral 53874 și
admisă  de  Biroul  de  Cadastru  și  Publicitate  Imobiliară  Târgu  Neamț  prin  referatul  nr.  27.787  din
25.11.2021,  conform Anexei nr. 1,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – ( 1)  Se aprobă alipirea imobilelor - terenuri,  situate în intravilanul  satului  Oglinzi,
comuna Răucești, județul Neamț, identificate după cum urmează: 

a) 52260 situat în loc. Oglinzi, Jud. Neamț, UAT Răucești, având suprafața măsurată de 1200
mp; 

b) 52261 situat în loc. Oglinzi, Jud. Neamț, UAT Răucești, având suprafața măsurată de  461
mp.

    (2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin. (1), rezultă imobilul cu numărul cadastral 
53874  situat  în  loc.  Oglinzi,  Jud.  Neamț,  UAT  Răucești,  având  suprafața  măsurată  de  1661  mp,
identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, conform Anexei nr. 2,  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de alipire a imobilelor identificate la art. 1.
Art. 4. – Se mandatează Primarul comunei Răucești, domnul Dumitru BĂLĂJEL, pentru a semna

actul autentic de alipire.  
Art.  4. –  Secretarul  General  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotărâri,  potrivit

competențelor.
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează:           

                                                                    Vasile VOINA               Secretarul general al UAT  
Nr. 71                                                                                                               Vasile VIERU
din 12.12.2021



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii  15.  


