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JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil situat in punctul .Rusetu", aflat in patrimoniul public al
Comunei Moroeni
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit In sedinta ordinara astazi, 31
martie 2017,
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Moroeni inregistrata la nr. 3.611 din 24.03.2017
prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil situat
In punctul .Rusetu", aflat In patrimoniul public al Comunei Moroeni;
-Raportul intocmit de catre secretarul comunei Moroeni, inregistrat la nr. 3.612 din 24.03.2017
privind proiectul de hotarare pentru aprobarea dezmembrarii unui imobil situat in punctul .Rusetu",
aflat in patrimoniul public al Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 711996, republicata - Legea cadastrului ~i a
publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 132 -137 din HG nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile HG nr. 716/2014 pentru modificarea ~i completarea unor anexe la Hotararea
Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum ~i al
municipiilor, oraselor ~i comunelor din judetul Dambovita;
.
-Prevederile art. 879 - 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. 3), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (3) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001R, privind administratia publica locala, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
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HOT ARA~TE:
Art. 1
(1) Se aproba dezmembrarea imobilului - teren situat in com una Moroeni, punctul .Rusetu" T 306, p - 8864, avand categoria de folosinta pasune, in suprafata de 46.500 m2 - nr. cadastral 71981,
proprietate publica a Comunei Moroeni, in doua loturi, dupa cum urmeaza:
-lotul nr. 1: imobilul cu numarul cadastral 73337, ill suprafata de 3.500 m2;
-lotul nr. 2: imobilul cu numarul cadastral 73338, ill suprafata de 43.000 m2;
(2) Datele de identificare ale imobilelor prevazute la alin. (1) sunt cele din anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Se imputerniceste Primarul Comunei Moroeni, sau 0 persoana desemnata de acesta, sa
semneze actul de dezmembrare in forma autentica la notarul public, avand ca obiect imobilul prevazut
la alin. (1).
Art. 2
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se obliga Primarul Comunei Moroeni, sau 0
persoana desemnata de acesta.
Art. 3
Pentru comunicare catre Institutia Prefectului - Judetul Dambovita si aducere la cunostinta
publica se obliga secretarul comunei Moroeni.
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