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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrarii suprafeței de 3411 m.p. 

teren intravilan situat în domeniul public al comunei Raciu, 
înscris în C.F. 232 

Primarul comunei Raciu, judeţ Dîmboviţa,
Având în vedere:
-  raportul  Compartimentului  Registru Agricol,  Cadastru şi  Agricultură  din cadrul  Primăriei  Raciu,

înregistrat sub nr. 3022/24.05.2017;
- prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificările şi  completările

ulterioare,    
- prevederile  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările

şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 7 din  Legea nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, și cu prevederile art.36, alin.5, litera ”c”  şi art. 123 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.39  alin.1 , art. 45 , coroborate cu art. 115  alin.1, lit.”b” , alin. 3, 5, 6 ,7  din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propune următorul

Proiect de Hotărâre:

ART.1 Se aprobă dezmembrarea  suprafeței de 3411 m.p., teren  intravilan situat în domeniul public al
comunei, înscris în  C.F. 232,  în doua loturi:

-  Lotul nr. 1, În suprafață de 2441 m.p.;
-  Lotul nr. 2, în suprafață de 970 m.p. ;
 conform planului anexat.

ART.2 Se  împuterniceşte  dl.  Grădinaru  Vasile,  primarul  comunei  Raciu,  să  semneze  actul  de
dezmembrare în formă autentică având ca obiect imobilul prevăzut la art. 1. 

ART.3 Cu  ducerea  la  îndeplinire  se  încredinţează  secretarul  comunei  Raciu  prin  grija  căruia
modificările vor fi operate  în Inventarul Domeniului Public al comunei Raciu. 

ART.4 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Dîmboviţa, Primarului Comunei
Raciu, se va afişa la avizierul primăriei şi pe site-ul instituţiei.

Iniţiator,
Primar Grădinaru Vasile

http://www.raciu.ro/
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