MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.24
Privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral
35874, înscris în Cartea funciară nr. 35874 a U.A.T. Drăgășani, județul Vâlcea

Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani întrunit în şedinţă ordinară în
data de 09.03.2020, la care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 19
consilieri in funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Măgură Iulian, a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare aparținând Primarului
Municipiului Drăgăşani, înregistrat sub nr.7623 din data de 03.03.2020 şi
raportul de specialitate al Direcției Serviciilor Publice înregistrat sub nr.7624 din
data de 03.03.2020 prin care se propune aprobarea documentației privitoare la
dezmembrarea unui imobil teren propriete publică a municipiului Drăgășani, județul
Vâlcea;

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor și avizul de
legalitate al secretarului localității, înregistrat sub nr.7625 din 03.03.2020;
În conformitate cu prevederile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului și
publicității imobiliare nr.7/1996 – republicată, cu modificările și completrările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.879 - 880 din Codul civil – Legea
nr.287/2009 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.c) și art.139 alin.(3) lit.g)
coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. (1) Se aprobă documentația privitoare la dezmembrarea imobilului
proprietate publică a municipiului Drăgășani, având număr cadastral 35874 și
înscris în Cartea funciară nr. 35874 a U.A.T. Drăgășani, județul Vâlcea, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește viceprimarul localității, dl. Poroșanu Mircea, să
reprezinte u.a.t. Municipiul Drăgășani și Consiliul Local al Municipiului
Drăgășani, în fața notarului public, precum și în fața Oficiului de Cadasatru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea, în vederea realizării operațiunilor privitoare la
dezmembrarea imobilului menționat la art.1.
Art.3. Secretarul localității va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului – Vâlcea şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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