ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 54/11.11.2016
privind dezmembrarea a doua terenuri din comuna Frecatei, judetul Tulcea, trecerea acestuia din
domeniul privat in domeniul public al comunei Frecatei
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituită;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei, avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local şi planul parcelar extravilan loc. Frecatei, com. Frecăţei, T 31, Cc
505 si planul parcelar extravilan Frecatei, T31, P Cc 507, întocmit de SC GEO TOPO SRL.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 10, art. 36, al. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, modificata si completata
ulterior;
- Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară;
Luand in considerare planul de amplasament si delimitare a imobilului inscris in cartea funciara
nr. 31496 si cartea funciara nr. 32463, cu propunerea de dezmembrare in doua loturi, intocmit de catre
SC GEOTOPO SRL,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2),lit. (c), alin. (9), art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 – Se aproba dezmembrarea imobilului proprietate Privata a Comunei Frecatei, identificat cu
numar cadastral 31496, inscris in cartea funciara nr. 31496, in suprafata de 114800 m.p., situat in tarla
31, parcela 505, localitatea Frecatei, judetul Tulcea, prin incheierea unui act autentic de dezmembrare, in
doua loturi, dupa cum urmeaza:
a) Lotul 1 – in suprafata de 114413 m.p. situat in tarla 31, parcela 505, localitatea Frecatei, judetul
Tulcea;
b) Lotul 2 – in suprafata de 387 m.p. situat in tarla 31, parcela Cc 505, localitatea Frecatei, judetul
Tulcea, compus din camin apa 2 m.p. si uluc apa pentru animale 4 m.p. iar diferenta de 381 m.p.
teren neinprejmuit.
Art. 2 – Se aproba dezmembrarea imobilului proprietate Privata a Comunei Frecatei, identificat cu
numar cadastral 32463, inscris in cartea funciara nr. 32463, in suprafata de 41400 m.p., situat in tarla 31,
parcela 507, localitatea Frecatei, judetul Tulcea, prin incheierea unui act autentic de dezmembrare, in
doua loturi, dupa cum urmeaza:
a) Lotul 1 – in suprafata de 40563 m.p. situat in tarla 31, parcela 507, localitatea Frecatei, judetul
Tulcea;
b) Lotul 2 – in suprafata de 837 m.p. teren imprejmuit cu plasa din sarma, situat in tarla 31, parcela
Cc 507, localitatea Frecatei, judetul Tulcea, compus din camin apa in suprafata de 2 m.p., bazin
apa in suprafata de 152 m.p. iar diferenta de 683 m.p. teren aferent..

Art. 3 – Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Frecatei a Lotului 2 art.
1)– in suprafata de 387 m.p. situat in tarla 31, parcela 505, localitatea Frecatei, judetul Tulcea, precum si
a Lotului 2 din art. 2 – in suprafata de 837 m.p. situat in tarla 31, parcela 507, localitatea Frecatei,
judetul Tulcea.
Art. 4 – In vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, se abiliteaza primarul comunei Frecatei
sa emita si sa semneze orice document ca atribut al Consiliului local.
Art. 5 – Cheltuielile ocazionate pentru ducerea la indeplinire a obiectivului mentionat la art. 1 din
prezenta hotarare, se suporta din bugetul local al comunei Frecatei.
Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare şi va fi comunicată persoanei
responsabile cu urbanismul şi compartimentului buget finante-contabilitate, din cadrul Primăriei
comunei Frecatei, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 10 consilieri
locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Stefan CERGAU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
George-Cosmin CERGAU

