
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILruL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind : dezmembrarea unui teren apartinand

domeniului public al orasului piatra Olt

Primarul orasului piatra Olt;
Av6nd in vedere :

- Raportul de specialitate nr.13956119.04.2018 al Serviciului Arhitectura, Urbanism si AmenajareaTeritoriului privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al orasuiui piatra olt- Documentatia tehnica intocmita in vederea dezmembrarii terenului proprietate privataa orasului piatra Oltcu nr.51439 cadastral , suprafata totala 1432 mp
- Hotararea Consiliului Localnr.l2/28.02.2018 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului public

al orasului Piatra Olt, poz.l08;
- Prevederile Legii nt. 7 I 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara,republicata , modificata sicompletata,

- Prevederile art.23 lit'e, si art.l32 alin.1, lit.a si alin.3 din ordinul nr. 70012014privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciaramodificata de ordinul nr. 7.340/2015 privind modidcarea si completarea Regulamentului de avizare,receptie siinscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,
- Adresa nr'4150/17.04.2018 a Consiliului Judetean olt privind promovarea proiectelor de acte normativeprivind atestarea domeniului public al unitatilor administrativ -teritoriale,a celor care privesc modificarea sicompletarea acestora
- Adresa nt'96475/30.10.2015 a M.D.R.A.P. privind promovarea proiectelor de acte normative privind

atestarea domeniului public al unitatilor administrativ -terito;iale, a celor care privesc modificarea si completarea
acestora

-Prevederile art'36 alin. 2 ,lit. c din Legea nr. 21512001privind Administratia publica Locala, republicata,
modifi cata si completata;

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului piatra Olt ;In temeiul art' 45 (3) si art.115 din Legeanr.2l5l20ei a Administraliei publice Locale, republicata,
modifi cata si completata,

HOTARASTE:

Art' 1' Se aproba dezmembrarea unui teren proprietate publica a orasului Piatra olt , cu nr. cadastral 51439,suprafata totala 1432 mp, in 2 loturi :

lotul I cu nr. cadastral51468, in suprafata de 859 mp , situat in piatra Olt,
lotul 2 cu nr. cadastral 51469, in suprafat a de 573 mp , situat in piatra Olt,Art'2' Primarul orasului Piatra olt prin compartimentul de specialitate din cadrul primariei orasului piatra

blt, vor asigura ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei hotir6ri.

- . 
Art'.3'- S" imputerniceste primarul orasului Piatraolt prin compartimentul de specialitate din cadrulPrimariei orasului Piattaolt, sa semneze actul autentic de dezmembrare al terenului ce face obiecful prezenteihotarari .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica la :

-Institufia Prefectului -Judeful Olt;
-Primarului oraqului piatra Olt;
- Comisiilor de specialitate

SECRETAR

Hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru
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