
HOTARAREA Nr. 62/2021
Privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a trei imobile aparținând domeniului privat al

UAT Ibănești; 

având în vedere: 
   

- referatul de aprobare a primarului cu nr. 3837/06.12.2021 la proiectul de hotarare;   
- Raportul  compartimentului  de  specialitate  cu  nr.  3884/06.12.2021  la  proiectul  de

hotarare;   
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  
- referatul de admitere a documentației tehnice privind alipirea imobilelor situate în loc.

Mînzați.  Com .Ibănești,  Jud.Vaslui,  având numerele cadastrale: 70451; 70452 și 70453, eliberat de
către Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Vaslui; Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară
Bârlad, cu nr. 36300/2021; 

- planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire, întocmit de către
S.C Domicad Expert S.R.L, topograf Ciobanu Valentin-Mihail; 

- prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil aprobat prin legea  nr. 287/2009, republicat cu
modificările și completările ulterioare;  

-  art.  25,  alin  .(2)din legea cadastrului  și  publicității  mmobiliare  nr.7/1996,  republicată  cu
modificările și completările ulterioare;  coroborat cu art. 132 și urm. din Ordinul Directorului General
al  Agenției  Naționale  de  Cadastru  și  Publicitate  imobiliară  nr.700/2014,  privind  aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

-  prevederile  art.84,  art.129,  alin(2),  lit.c  și  alin(6),  lit.c  din  Ordonanța  de  urgență  nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările ulterioare

- In temeiul prevederilor art.139 alin 3 lit e, și  art.196 alin. 1  lit.a,  din Ordonanța de urgență nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:   
Art. 1  Se însușește lucrarea denumită:  Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu

propunerea de alipire, întocmit de către S.C Domicad Expert S.R.L, topograf Ciobanu Valentin-Mihail,
conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.  2.  Se  aprobă  alipirea  imobilelor  terenuri, situate  în  loc.  Mînzați.
Com .Ibănești, Jud.Vaslui, identificate după cum urmează: 

- a)       imobilul teren intravilan , având categoria de folosință arabil, in suprafață de
2.000 mp, identificat prin CF 70451; 

- b) imobilul teren extravilan , având categoria de folosință arabil, in suprafață de 649
mp, identificat prin CF 70452; imobilul teren intravilan , având categoria de folosință
pășune, in suprafață de 649  mp, identificat prin CF 70452; imobilul teren extravilan ,
având categoria de folosință pășune, in suprafață de 24.812  mp, identificat prin CF
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70452; imobilul teren extravilan , având categoria de folosință arabil, in suprafață de
18.215 mp, identificat prin CF 70452;

- c) imobilul teren extravilan , având categoria de folosință arabil, in suprafață de 5549
mp, identificat prin CF 70707;

Art.  3.  Prin  alipirea  imobilelor  identificate  la  art.1  ,  se  va  forma  un  corp  de
proprietate nou,în suprafață totală de 45.676 mp, identificată conform planului de
ampasament și delimitare a imobilului , conform conform anexei nr.2 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de alipire a imobilelor identificate
la art. nr.1.
Art.  5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  Comunei
IBĂNEȘTI,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului  Comunei   IBĂNEȘTI  și
Prefectului județului VASLUI  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei.

     

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _08 voturi din  11_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                        06.12.2021

     Giagu Dumitru
      Contrasemneaz  ă:  

                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 
                                                                                                          Pîrlog George


