ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TOMŞANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alipirii de parcele la imobile-terenuri proprietate privată
a Comunei Tomsani, judetul Prahova
Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 17 din 15.02.2022, întocmit de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
Având în vedere :
-Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 1457 din 15.02.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1458 din 15.02.2022,
- Referatul de admitere (alipire imobile) nr. 8680 din 25.01.2022 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
!mobilară Prahova pentru imobilele nu numerele cadastrale 21708 şi 23908 şi Extrasul de plan cadastral de
carte funciară pentru imobilul cu număr cadastral rezultat 23980 situat în intravilanul satului Sătucu Tl 9,
parcela P168, proprietate privată a Comunei Tomşani,
În baza prevederilor
- art. 879 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările ulterioare,
-art. 134 alin. (1) din Ordinul Preşedintelui ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
În temeiul art. 129 alin. (2) litera « c » şi art. 139 alin. (3) litera « g » din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local
al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre.
ART.I : (1) Se aprobă alipirea imobilelor-terenuri proprietate privată a comunei Tomşani, situate în
intravilanul comunei Tomşani, sat Sătucu T21, parcela Pl68 după cum urmează:
- număr cadastral 21708 în suprafaţa de 1580 mp,
- număr cadastral 23908 în suprafaţa de 824 mp.
(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral - teren intravilan cu număr
cadastral 23980, în suprafaţă de 2404 mp.
ART. 2 : Se aprobă delegarea doamnei Tudorache Irina, salariat în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova, pentru semnarea actului de alipire, în faţa notarului public.
ART. 3 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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