ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
NR. 282/14.01.2013

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea domnului primar Bunea Marian în vederea semnării
declaraţiei notariale pentru anularea unor numere cadastrale

Conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local „are atribuţii
privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului”.
În urma măsurătorilor efectuate greşit de firma care a efectuat măsurătorile cadastrale
moştenitorii lui Stancu Nicolae, şi anume doamna Badea Claudia, nu poate intabula imobilul
proprietate personală, dat fiind faptul că, suprafaţa de 505 mp care îi aparţine a fost trecută în mod
eronat ca aparţinând domeniului privat al comunei Perşinari, deşi proprietarul de drept era doamna
Badea Claudia.
Astfel, pentru remedierea situaţiei defectuoase existente, este necesar a fi anulate numerele
cadastrale 70227-suprafaţa de 505 mp(suprafaţa care figurează eronat în proprietatea comunei
Perşinari) şi 70228-suprafaţa de 3093 mp(suprafaţa aflată în proprietatea doamnei Badea Claudia),
adoptată ANCPI , pentru ca ulterior să se efectueze repoziţionarea, adică rectificarea numărului
cadastral 70023, în sensul ca din suprafaţa de 3598 mp să fie scăzută suprafaţa de 505 mp, suprafaţa de
care aparţine doamnei Badea Claudia.
De asemenea, pentru rectificarea situaţiei prezentate mai-sus, este necesar a fi adoptată o
hotărâre a Consiliului Local Perşinari, prin care să fie împuternicit domnul primar Bunea Marian să
semneze în faţa notarului public o declaraţie notarială prin care declară că este de acord cu anularea
numerelor cadastrale 70227 şi 70228, declaraţie notarială cu ajutorul căreia se pot rectifica
documentele pentru ca acestea să fie în concordanţă cu situaţia reală.
Ţinând cont de cele arătate mai sus, propun spre adoptare Consiliului Local Perşinari
proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului primar Bunea Marian în vederea semnării
declarţiei notariale pentru anularea unor numere cadastrale.
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Vizat pentru legalitate
Secretar,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea domnului primar Bunea Marian în vederea semnării declaraţiei
notariale pentru anularea unor numere cadastrale

PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul,
modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu
modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
282/14.01.2013;
-raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Perşinari, înregistrat sub
nr. 284/14.01.2013;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1.Se aprobă anularea următoarelor numere cadastrale:
-numărul cadastral 70227-judeţ Dâmboviţa, situat în localitatea Perşinari,având suprafaţa de
505 mp;
-numărul cadastral 70228-judeţ Dâmboviţa, situat în localitatea Perşinari,având suprafaţa de
3093 mp;
Art. 2.Se împuterniceşte primarul comunei Perşinari, domnul Bunea Marian în vederea
semnării declaraţiei notariale la Biroul Public Notarial pentru anularea numerelor cadastrale arătate
anterior, pentru a se putea rectifica documentele astfel încât acestea să fie în concordanţă cu situaţia
reală.
Art. 3.Secretarul comunei se obligă pentru înregistrarea şi comunicarea prezentei hotărâri către
instituţiile, compartimentele şi persoanele interesate.
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ROMÂNIA
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ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului primar Bunea Marian în
vederea semnării declaraţiei notariale pentru anularea unor numere cadastrale
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate
pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până
pe data de 24.01.2013, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela- Mariana.
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