
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA ZĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 23 din 26.02.2016

privind insusirea si aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrarea imobilului -teren înscris
în C.F. nr. 51667Zăneşti cu nr. cadastral 51667

Consiliul Local al comunei Zanesti judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa ordinara in data de 
26.02.2016;

Luând act de raportul Biroului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 1482/19.02.2016, expunerea de motive a primarului comunei Zanesti, Filip loan in 
calitate de iniţiator, înregistrata sub nr. 1483/19.02.2016;

Analizând documentaţia cadastrala supusa insusirii si aprobării;
Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local avand 

n r J .^ M . 726.02.2016;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Prevederile HCL Zăneşti nr. 25/29.07.2008 privind constatarea apartenetei la domeniul privat al 

comunei Zanesti a suprafatei totale de 16,25 ha teren;
Referatul de admitere (dezmembrare imobil), emis de OCPI Neamţ, privind dezmembrarea in 

trei loturi a imobilului avand numărul cadastral 51667;
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 9, art. 45, alin. 3, art. 115 alin.l lit.b, din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba dezmembrarea bunului - imobil compus din suprafaţa totala de 18770 mp 
teren, apartinand domeniului privat al comunei Zăneşti, identificat cu nr. cadastral 51667 înscris în CF 
nr. 51667 Zăneşti, în trei loturi nou formate după cum urmeză:
-Lotul 1: nr. cadastral 51796 in suprafaţa de 12850 mp,
-Lotul 2: nr. cadastral 51797 in suprafaţa de 995 mp,
-Lotul 3: nr. cadastral 51798 in suprafaţa de 4925 mp,

Art.2. Se mandateaza Primarul comunei Zanesti, sa semneze actul autentic de dezmambrare.
Art.3. Primarul comunei Zanesti, prin aparatul de specilitate asigură aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul comunei Zanesti va comunica persoanelor si instituţiilor interesate prezenta 

hotarare.
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