ROMÂNIA
JUDEŢUL BACAU
COMUNA BRUSTUROASA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al comunei
Brusturoasa a unui imobil
Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău;
Luând act de
referatul de aprobare nr.657/26.01.2021 întocmit de către primarul comunei Brusturoasa, în calitatea
sa de inițiator
raportul de specialitate întocmit de către domnul Liciu Ovidiu-Theodor Compartimentul amenajarea
teritoriului, cadastru, lucrari publice, disciplina în constructii, administrarea domeniului public si privat,
mediu înregistrat sub nr. 671/26.01.2021
raportul comisiei de specialitate al Consiliului local, înregistrat sub nr . 638 din 22.01.2021
Raportat la dispozițiile:
- art. 129 alin. (2) lit. c, art. 287 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 858 -870, art.881, art. 884 și ale art. 885 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă introducerea în inventarul domeniului public al Comunei Brusturoasa a
suprafeței de 25.150 mp teren prund, situat pe partea dreaptă a râului Trotuș, sat Brusturoasa, conform
schiței cadastrale întocmită de ing Dincă Mihai, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului descris la art 1.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Brusturoasa.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, Primarului
comunei Brusturoasa, Instituției Prefectului Judeţul Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea
pe pagina de internet la adresa: www.brusturoasa.ro.
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Nr 11 din 28.01.2021
Adoptată în unanimitate de voturi
Consilieri în funcție 13, prezenţi 11
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