
 R O M A N I A 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL DOBARCENI 

 

                       HOTARAREA   NR .37 

Privind aprobarea documentației de dezmembrare a  terenului proprietate publica a comunei 

Dobârceni cu ,număr cadastral 51592 ,in suprafața totala de 13716 mp  , categoria 

drumuri(Ds171); 

Consiliul local al Comunei Dobarceni. 

Având în vedere raportul de specialitate al  compartimentului cadastru  înregistrat sub nr. 114/16 06 

2022 privind necesitatea dezmembrării lotului de teren identificat cu număr cadastral 51592 

-referatul de aprobare al primarului  Comunei Dobârceni înregistrat sub nr 115/16  06 2022, precum 

și rapoartele de avizare ale: comisiilor de specialitate   

-HG nr 971/2002 privind inventarul bunurilor  care aparțin domeniului public al comunei Dobârceni  

-Documentația cadastrala întocmita de PFA  Dubei   Andrei – Ovidiu  in vederea dezmembrării 

terenului proprietate publica a comunei Dobârceni ,număr cadastral 51592 ,in suprafața totala de 

13716 mp  , categoria drumuri Ds 182-2771mp,Ds193-1109 mp , Ds 86-1072 mp Ds 141 -1244 

mp Ds 153 5185 mp Ds 171 mp -2335 mp .in  

-  Lot 1 imobil cu nr cadastral 51981avand suprafața măsurata de 436 categoria de folosința –

drum , situat in intravilan, proprietate publica a comunei Dobârceni  

-Lot 2  imobil cu nr cadastral 51982 având suprafața măsurata de 13280 mp   categoria de 

folosința drum , situat in intravilan, proprietate publica a comunei Dobarceni  

-În conformitate cu prevederile art. 551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și art 879 si 880  
prevederile din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu 

numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În baza art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c), a art. 139 alin (3) 

lit e) și g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Se aprobă documentația de dezmembrare a terenului identificat cu număr cadastral  

DS 171 , intabulat în Cartea funciară nr. 51592 a UAT Dobârceni, jud. BOTOSANI . 

-  Lot 1 imobil cu nr cadastral 51981avand suprafața măsurata de 436 categoria de folosința –drum , 

situat in intravilan, proprietate publica a comunei Dobârceni(D.s.171)  

-Lot 2  imobil cu nr cadastral 51982 având suprafața măsurata de 13280 mp   categoria de folosința 

drum , situat in intravilan, proprietate publica a comunei Dobârceni  

Art. 2. – Se împuternicește Bunduc Dorel în vederea reprezentării comunei Dobarceni  și 

Consiliului Local al comunei Dobârceni, în fața notarului public, precum și în fața Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani , pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în 

vederea dezmembrării imobilului sus identificat. 

Art. 3. – Primarul comunei Dobârceni,  va duce la îndeplinire prezenta. 



Art. 4. – Secretarul general al comunei Dobarceni va asigura comunicarea prezentei, potrivit 

competențelor. 
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