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R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 22 DIN 10.04.2020 

 

privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului în suprafață totală de 5.000 m
2
, situat în 

extravilanul Comunei Onceşti, Sat Bărboasa, Judeţul Bacău, teren aflat la dispoziția Comisiei Locale 

de aplicare a legilor funciare, cu proprietari neidentificați, în scopul întocmirii și eliberării titlului de 

proprietate – autor def. Curteanu Gh. Ion, cu moștenitor def. Curteanu Gheorghe 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău, intrunit in ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ 

din data de 10.04.2020;         

         Având in vedere: 

         - Referatul înregistrat la nr. 89/19.03.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea aprobării documentatiei de 

dezmembrare a imobilului în suprafață totală de 5.000 m
2
, situat în extravilanul Comunei Onceşti, Sat 

Bărboasa, Judeţul Bacău, teren aflat la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a legilor funciare; 

         - Raportul de specialitate înregistrat la nr. 90/19.03.2020, întocmit de către Dna Ciudin Daniela – 

consilier asistent Compartiment Agricol-Cadastru, prin care se propune  dezmembrarea imobilului în 

suprafață totală de 5.000 m
2
, situat în extravilanul Comunei Onceşti, Sat Bărboasa, Judeţul Bacău, 

teren aflat la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a legilor funciare, cu proprietari neidentificați, în 

scopul întocmirii și eliberării titlului de proprietate – autor def. Curteanu Gh. Ion, cu moștenitor def. 

Curteanu Gheorghe;        

         - Referatul de admitere al O.C.P.I. Bacău nr. 19553/11.03.2020, precum și documentele anexate 

privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 5000 mp, având nr. cadastral 11045, în imobilele:  

         1) - nr. cadastral 60803, situat în Com. Oncești, Jud. Bacău, cu suprafața măsurată de 4709 mp;  

         2) - nr. cadastral 60804, situat în Com. Oncești, Jud. Bacău, cu suprafața măsurată de 291 mp.   

         - Registrul cadastral al imobilelor – Sector cadastral nr. 11 cuprinzând imobilul – identificator 

teren 11045, proprietar – Comuna Oncești, Județul Bacău;   

         - Poziția nr. 1 – deținător Comuna Oncești, având C.U.I. 4455501, din Opisul alfabetic al 

titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători;                  

         - prevederile art. 879, alin. (2), (3) și (5), ale art. 880, alin. (1) din Legea nr. 287/17.07.2009 

privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevderile art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/19.02.1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioeare; 

         - prevederile art. 87, alin. (5), ale art. 354 și 355 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 25, alin. (2) din  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/13.03.1996, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

        - prevederile art. 132, alin. (1), ale art.  133 și 134, ale art. 135, alin. (1), lit. a), alin. (2) – (6) din 

Anexa la Ordinul A.N.C.P.I.  nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 97, 98 și, respectiv, 99 din 

10.04.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 
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         In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. c), ale art. 133, alin. (2), lit. a), ale 

art. 134, alin. (3), lit. b), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale  art. 200 din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

         Art. 1 – (1) Se aprobă documentația de dezmembrare a imobilului în suprafață totală de 5.000 

m
2
, situat în extravilanul Comunei Onceşti, Sat Bărboasa, Judeţul Bacău, teren aflat la dispoziția 

Comisiei Locale de aplicare a legilor funciare, cu proprietari neidentificați, în scopul întocmirii și 

eliberării titlului de proprietate – autor def. Curteanu Gh. Ion, cu moștenitor def. Curteanu Gheorghe. 

 

         (2) Conform Referatului de admitere al O.C.P.I. Bacău, imobilul în suprafață de 5000 mp, având 

nr. cadastral 11045, se dezmembrează în imobilele:  

         1) - nr. cadastral 60803, situat în Com. Oncești, Jud. Bacău, cu suprafața măsurată de 4709 mp;  

         2) - nr. cadastral 60804, situat în Com. Oncești, Jud. Bacău, cu suprafața măsurată de 291 mp.   

 

         Art. 2 – Se mandatează primarul Comunei Oncești să semneze actul autentic de dezlipire și să 

efectueze procedura de înscriere în cartea funciară a noilor corpuri de proprietate. 

          

         Art. 3 - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 

administrativ competentă. 

 

         Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau în vederea verificării legalității.        

         

         Art. 5 – Membrii Comisiei speciale pentru intocmirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al Comunei Oncesti, judetul Bacău vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

extraordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, _-_ voturi ,,împotrivă” şi    -   ,,abţineri”  

din numărul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                             SECRETAR GENERAL, 

           MIHĂILĂ NICOLAIE                                                     OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 


