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HOTĂRÂRE  

privind dezmembrarea terenului, cu destinația de străzi, zona Nenciu Stoian,  

nr. cadastral 105396/UAT Techirghiol   

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 25.02.2021,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de d-l primar 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2; 

 Având în vedere: 

- Raport de specialitate nr. 2847/09.02.2021 al Serviciului urbanism, 

- Legea 7/1996 – legea cadastrului; 

- Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciara; 

- OAP 1340/2015 – privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, 

recepție  și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciara 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnice legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

- Referat de admitere(dezmembrare imobil) nr. 88128/20.07.2020, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.2, lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 13.443 mp, nr. cadastral 

105396, Techirghiol, zona Nenciu Stoian cu destinația de strazi, proprietatea orașului, astfel: 

- 109777, Parcela Ps 273/5/4, străzile F+5+6, lot 6, suprafața măsurată 4402 mp, 

- 109778, Parcela Ps 273/5/4, străzile F+5+6, lot 5, suprafața măsurată   667 mp, 

- 109779, Parcela Ps 273/5/4, străzile F+5+6, lot 2, suprafața măsurată 3122 mp, 

- 109780, Parcela Ps 273/5/4, străzile F+5+6, lot 4, suprafața măsurată 3482 mp, 

- 109781, Parcela Ps 273/5/4, străzile F+5+6, lot 7, suprafața măsurată   434 mp, 

- 109782, Parcela Ps 273/5/4, străzile F+5+6, lot 3, suprafața măsurată   668 mp, 

- 109783, Parcela Ps 273/4/5, străzile F+5+6, lot 1, suprafața măsurată   668 mp. 

 Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 
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