
ROMANIA
.IUDETTJL OL'f
CONSII-IUL LOCAL PIATRA OLl'

HOTARARE
privind : dezmembrarea unui teren apartinand

domeniului privat al orasului piatra Olt

Clonsiliul Local al orasului piatra Olt;
Avdnd in vedere :

- Raportul de specialitate al biroului urbanism si Arnenajarea Teritoriului nr.l0g33/3 1.01.2017
prin care se propune dezmembrarea unui teren apaftinand domeniului privat al orasului piatra Olt- Documentatia tehnica intocmita in vederea dezmembrarii terenului proprietate privata a orasului
Piatra olt cu nr. cadastral51278. suprafata totala 92000 mp

- Hotararea Consiliului Local nr.6128.01.2016 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniuluiprivat al orasului Piatra Olt. poz. 35g si poz.359;
- Prevederile Legii nr.7 I 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara.republicara . modificata

si completata,
- Prevederile art. 23 lit.e. si art.132 alin.1. lit.a si alin.3 clin Ordinul nr. 70012014privind aprobarea Regulamentului de avizare. receptie si inscriere in eviclentele de cadastru si cartefirnciara modificata de ordinul nr. 1.34012015 privind modiflcarea si completarea Regulamentului de

avizare, receptie si inscriere in evidentele de ca<lastru si cafie funciara.
-Prevederile art.36 alin. 2 - lit. c din Legea nr. 215l2ou privind Administratia publica Locala.

republicata, modificata si completata:
-Raportul comisiei economice, administrarea domeniului

Local
In temeiul urt. 45 (3) si art.115 din Legea nr.2l5l200l

republicata, modificata si completata,

public si privat din cadrul Clonsiliului

a AdministraJiei Publice Locale"

HO'|ARASTE :

Aft' 1 ' Se aproba dezmembrarea unui teren proprietate privata a orasului piatra Olt . cu 1r.
cadastral 51378. suprafata totala 92000 rnp.avand categoria de lolosinta curti constructii .teren
extravilan in 5 loturi :

Iotul 1 cu nr. cadastral 51319" in supraf-ata de 86577 mp. situat in piatra Olt.
lotul 2 cu ff. cadastral 51320, in suprafata de 1360 mp, situat in piatra Oit,
lotul 3 cll nr. cadastral 51321 . in supratata de 1354 nrp. situat in piatra Olt.
lotul 4 cu ff. cadastral 51322. in suprafbta de I352 mp . situat in piatra Olt.
lotul 5 cu ff. cadastral 51323 . in suprafbta de 1357 mp . situat in piatra Olt.

Art'2' Primarul orasului Piatra Olt prin cornpartimentul de specialitate din cadrul prirnariei orasului
Piatra Olt. vor asigura ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei hotir6ri.

- - Art' 3' - Se imputerniceste primarul orasului Piatra olt prin compafiimentul de specialitate din cadrulPrimariei orasului Piatra olt, sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiectul
prezentei hotarari .

Aft.4. Prezenta hotarare se comunica la :

-lnstitu{ia Prefectului -Judepl Olt;

[{*laral'ea a l''ost adoptata cu l4 r.,oluri pentri.t


