ROMANIA
JUDET PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
NR. _____ / _____.05.2022

Vizat pentru legalitate,
Secretar general comuna,
Popa Marcian Bogdan

PROIECT DE HOTARARE
privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de
teren aparţinând domeniului public al Comunei Cosminele, Judet Prahova
Consiliul Local al Comunei Cosminele, Judet Prahova
Având în vedere,
-Referatul de aprobare nr. _____/____.05.2021 a primarului comunei Cosminele,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
–Raportul de specialitate nr. _____/___.05.2021 al secretarului general al comunei
Cosminele;
–Art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
–Prevederile art.879 alin, 1 şi 5 şi art.880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
–Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de
avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară
–Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul, prevederilor art.129, lit. b), 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă documentaţia cadastrală de alipire a două parcele de teren
aparţinând domeniului public al Comunei Cosminele, identificate după cum
urmează:
-în CF 20465 (nr.top/cad) T2 P6 este înscrisă suprafața de 759 mp, teren intravilan
- curți constructii
-în CF 20466 (nr.top /cad ) T2 P7 este înscrisă suprafața de 1764 mp, teren
intravilan, arabil
(2) Prin alipirea celor doua loturi de teren rezultă imobilul cu nr. cadastral
____________, situat în Comuna Cosminele, Sat Cosmina de Jos, nr. 94, Judet

Prahova având suprafața măsurată de ______ mp, identificat prin Planul de
amplasament si delimitare a imobilului, anexat la prezenta hotarare..
Art.2 Se mandatează primarul Comunei Cosminele, să semneze actul autentic de
alipire la un birou notarial.
Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către primarul Comunei Cosminele.
Art.4 Prezenta se comunică catre:
-Primar
-Instituția Prefectului –Județul Prahova
-dosar hotărâri/dosar de ședință

Initiator,
Primar
Nae Iulian

ROMANIA
JUDET PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de
teren aparţinând domeniului public al Comunei Cosminele, Judet Prahova
Consiliul Local al Comunei Cosminele, Judet Prahova
Având în vedere
-Referatul de aprobare nr. _____/_____.05.2021 a primarului comunei
Cosminele, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
–Raportul de specialitate nr.______/____.05.2021 al secretarului general al
comunei Cosminele;
–Art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
–Prevederile art.879 alin,1 şi 5 şi art.880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
–Ordinului nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de
avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară
–Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, lit. b), 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă documentaţia cadastrală de alipire a două parcele de teren
aparţinând domeniului public al Comunei Cosminele, identificate după cum
urmează:
-în CF 20465 (nr.top/cad) T2 P6 este înscrisă suprafața de 759 mp, teren intravilan
- curți constructii
-în CF 20466 (nr.top/cad ) T2 P7 este înscrisă suprafața de 1764 mp, teren
intravilan, arabil
(2) Prin alipirea celor doua loturi de teren rezultă imobilul cu nr. cadastral
____________, situat în Comuna Cosminele, Sat Cosmina de Jos, nr. 94, Judet

Prahova având suprafața măsurată de ______ mp, identificat prin Planul de
amplasament si delimitare a imobilului, anexat la prezenta hotarare..
Art.2 Se mandatează primarul Comunei Cosminele, să semneze actul autentic de
alipire la un birou notarial.
Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către primarul Comunei Cosminele.
Art.4 Prezenta se comunică catre:
-Primar
-Instituția Prefectului –Județul Prahova
-dosar hotărâri/dosar de ședință

Presedinte de sedinta,
Oancea Bianca Andreea

Contrasemneaza,
Secretar general comuna,
Popa Marcian Bogdan

Comuna Cosminele, Judet Prahova
Nr. ____ din data de ____05.2022

ROMANIA
JUDET PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
Nr. ____ / _____.05.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de
alipire a două parcele de teren aparţinând domeniului public al Comunei
Cosminele, Judet Prahova
In baza temeiurilor legale expuse in preambulul proiectului de hotarare,
propun insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire executata de
_________________ si admisa de Oficiul de cadastru si publicitate Valenii de
Munte prin referatul nr. _____ / _______.2022.
Prin alipirea imobilelor identificate in proiectul de hotarare, se va forma un
corp de proprietate nou, in suprafata de ______ mp, cu numar cadastral _______,
identificat conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului.
Propun deasemenea, efectuarea operatiunilor notariale de alipire a imobilelor
identificate mai sus iar pentru semnarea actului autentic, propun mandatarea
primarului Comunei Cosminele, dl. Nae Iulian.

Initiator,
Primar,
Nae Iulian

ROMANIA
JUDET PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
Nr. _____ / _____.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de
alipire a două parcele de teren aparţinând domeniului public al Comunei
Cosminele, Judet Prahova
Secretarul General al Comunei Cosminele, Județul Prahova, abilitat de
dispozițiile art.243, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma
actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază
referatul de aprobare nr. _____ / _____.05.2022, formulat de dl. Nae Iulian –
Primarul Comunei Cosminele;
acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de
hotărâre însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele
de teren aparţinând domeniului public al Comunei Cosminele, Judet Prahova,
motivat de prevederile:
- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
modificată și completată;
- art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu
art.139, alin. (3), lit.”g” și art.296, alin.(2) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Secretar general comuna,
Popa Marcian Bogdan

