ROMÂNIA
JUDEŢUL IASI - COMUNA CIORTESTI
CONSILIU LOCAL

Comuna Ciortesti, judetul Iasi, telefon/ fax 0232/320800
e-mail: primariaciortesti@yahoo.com cod postal 707075

HOTĂRÂREA NR.41
privind mandatarea Primarului comunei Ciortesti, pentru semnarea la notar a dezmembrarii
imobilului identificat cu NC 61416 cu suprafață totală de 70880 m.p. situat în sat Șerbesti,
comuna Ciortesti
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
25 aprilie 2019;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Ciortesti, judetul Iasi;
- având în vedere raportul de avizare al responsabilului de Urbanism din cadrul
Primariei comunei Ciortesti,
- având în vedere avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii
deliberative din Comuna Ciortesti, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- documentatia tehnică intocmită in vederea dezmembrarii terenului proprietate privată
a comunei Ciortesti, conform extrasului de Carte Funciara 61416, cu numar cadastral 61416, în
suprafață de 70880 m.p., din sat Șerbesti, comuna Ciortesti, judetul Iasi, privind intabularea de
loturi de teren pentru construirea unor locuinte proprietate personală pentru tinerii din comuna
Ciortesti in conditiile Legii. Nr.15/2003;
Având în vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7 din 13-031996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art.23 lit.h, art.132, alin.1,
respectiv art.135 alin.1 lit.a si alin.3 din Ordinul nr.700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
prevederile art.30 alin.1, lit.c din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul art.36, alin.2, lit.c si art.45, alin.3, respectiv art.115 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba dezmembrarea suprafeței de 70880 m.p., teren proprietate privată a
comunei Ciortești identificat cu NC-61416, situat în sat Șerbești, comuna Ciortesti, judetul Iasi.
Art.2. Se aprobă mandatarea Primarului comunei Ciortesti, Apostol Alina, pentru
semnarea la notar a actelor autentice de dezmembrare a suprafeței de 70880 m.p., teren
proprietate privată a comunei Ciortești identificat cu NC-61416, situat în sat Șerbești, comuna
Ciortesti, judetul Iasi.
Art. 3. Reprezentarea grafică a loturilor de teren este evidentiață în documentația
cadastrală anexată la prezenta hotărâre.
Art.4.Secretarul Comunei Ciortesti va comunica copii după prezenta hotărâre Instituției
Prefectului Judetului Iasi, primarului comunei Ciortesti, si pe site-ul propriu
www.primariaciortesti.ro.
Ciortesti, 25 aprilie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________
Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________
Adoptată în şedinţa din data de 25 aprilie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenți

