
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.A.T. MUNTENII DE JOS 
CONSILIUL  LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA  nr. 45 

privind dezmembrarea  imobilului – teren  în suprafață de  5700 m.p. situat  în T 27, 

parcela nr.  998/7/1 cu număr cadastral 77089 , proprietatea privată  a  

 U.A.T. Muntenii de Jos,  în trei  loturi 

 

  Consiliul  local al  comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit  în ședință ordinară 

la data de   29.04.2022 

Având în vedere : 

- referatul  de  aprobare al  primarului  înregistrat cu  nr. 4388/20.04.2022 prin  care  este 

de acord cu realizarea  operațiunilor de dezmembrare a  imobilului. 

- raportul compartimentului  de resort   din  cadrul  aparatului  de specialitate al primarului  

și  avizul  comisiei   de specialitate  din cadrul  consiliului  local  prin care se avizează  favorabil  

proiectul de  hotărâre, 

-prevederile art. 135 alin.1 lit.a , alin.3 din Ordintl  nr. 700/2014  privind aprobarea  

Regulamentului de avizare, recepție  și înscriere  în evidențele de cadastru  și carte  funciară, 

-prevederile art. 879  și 880 Cod civil.  

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139alin.3 lit.g   din Ordonanța  de  

Urgența  a  Guvernului  cu  nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

                                                 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se  aprobă  dezmembrarea  imobilului – teren  în suprafață de  5700 m.p, proprietatea  

privată a U.A.T.   situat  în  localitatea Muntenii de Jos, T.27, parcela  nr. 998/7/1 în trei  loturi , 

respectiv: 

Lotul nr. 1 în suprafață de 3925 m.p.  

Lotul nr. 2  în suprafață de  1500 m.p. 

Lotul nr. 3  în suprafață de  275 m.p. 

conform Referatului de admitere dezmembrare  imobil aprobat de Biroul de  Cadastru  și 

Publicitate Imobiliară Vaslui  nr. 21359/13.04.2022. 

 Art.2. Aducerea  la  îndeplinire a  prezentei hotărâri se  încredințează  primarului comunei 

Muntenii de Jos. 

 Art.3.  Hotărârea  va fi comunicată  în condițiile  legii  și va fi  publicată  în Monitorul 

Oficial local. 

 

                                            Muntenii de Jos – 29.04.2022 

 

        Preşedinte şedinţă:                                                             Contrasemnează:                                                                                                                               

             Consilier                                                                            Secretar general 

    Donosă Raluca Elena                                                   Cumpănă Popa Ramona  


