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PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND : actualizarea unor suprafeţe domeniul public al Oraşului Băile Govora
, Judeţul Vâlcea pentru întabulare .

Consiliul local al oraşului Băile Govora , judeţul Vâlcea , întrunit în şedinţă
extraordinară în data de 04.2022 la care participă un număr de
consilieri, din
totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Văzând că prin hotărârea consiliului local nr.6/28.01.2021 a fost ales ca
preşedinte de şedinţă domnul ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat sub
m ..04.2022 , precum şi referatul redactat de către compartimentul administrarea
domeniului public şi privat înregistrat sub nr..04.2022 , prin care se propune :
actualizarea unor suprafeţe domeniul public al Oraşului Băile Govora , Judeţul
Vâlcea pentru întabulare ;
Având în vedere şi rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
local reunite înregistrate sub m ..04.2022 , prin care acestea dau aviz favorabil
proiectului de hotărâre ;
Ţinând cont şi de raportul întocmit de către secretarul general al oraşului
înregistrat sub nr..04.2022 , prin care se dă aviz favorabil proiectului de hotărâre ;
Fiind îndeplinite şi procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 , privind
transparenţa decizional ă cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ,
proiectul de hotărâre având un caracter personal;
Luând în considerare faptul ca s-au respectat prevederile Legii numărul
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art. 129 , alin.l , alin 14 , din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările

şi completările ulterioare ; Legea nr.7/1996 , privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară , cu modificările şi completările ulterioare , inclusiv cu normele de
aplicare ale acestei legi ;
în temeiul prevederilor art. 133 , alin.2 , lit.a , art. 134 , alin.3 , lit.a , art. 196 ,
alin.l , lit.a , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 , privind codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un număr de
voturi pentru , adoptă urmatoarea :
HOTĂRÂRE
Art.L Se actualizează unele suprafeţe din domeniul public al Oraşului Băile
Govora , Judeţul Vâlcea pentru întabulare , respectiv Strada Pajiştei , în scopul
actualizării informaţiilor tehnice şi de suprafaţă a numărului cadastral 35763 , cu
suprafaţă intabulată de 69030m.p. şi suprafaţă actualizată de 25390m.p. , a
numărului cadastral 35766 , cu suprafaţa intabulată de 119965m.p. şi suprafaţă
actualizată de 165196m.p. şi a numărului cadastral 35762 , cu suprafaţă intabulată
de 7864m.p. şi suprafaţă actualizată de 5776m.p. , conform celor 3 Planuri de
Amplasament şi Delimitare a Imobilului , ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre ;
Art.2. Primarul oraşului va duce la îndeplinire prezenta , iar Secretarul
general al oraşului va comunica persoanelor interesate în termenele legale
hotărârea , afişând-o în vederea aducerii la cunoştinţă publică prin intermediul
compartimentului secretariat şi compartimentului informatică : Instituţiei
Prefectului Judeţului Vâlcea , primarului oraşului , compartimentului
administrarea domeniului public şi privat şi compartimentului contabilitate .
Iniţiator - Primar
M a tin e u Mihai.

avizat pentru legalitate : secretarul general al oraşul
jr. Gugu Cristinel
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REFERAT DE APROBARE,

PRIVIND : actualizarea unor suprafeţe domeniul public al Oraşului Băile Govora
, Judeţul Vâlcea pentru întabulare .
Având în vedere unele suprafeţe de teren eronat măsurate şi înregictrate la
O.C.P.I. Vâlcea pe izlazul Hâldan - Curături şi întreptarea , corectarea acestora
ulterior se impune : actualizarea unor suprafeţe domeniul public al Oraşului Băile
G ovora, Judeţul Vâlcea pentru întabulare ;
în conformitate cu prevederile art.129 , alin.l , alin 14 , din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 5 7/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările
şi completările ulterioare ; Legea nr.7/1996 , privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară , cu modificările şi completările ulterioare , inclusiv cu normele de
aplicare ale acestei le g i;
în temeiul prevederilor art.133 , al in.2 , lit.a , art.134 , alin.3 , lit.a , art.196 ,
alin.l , lit.a , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 , privind codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , propun ca prin hotărârea
consiliului local să
Se actualizeze unele suprafeţe din domeniul public al Oraşului Băile Govora
, Judeţul Vâlcea pentru întabulare , respectiv Strada Pajiştei, în scopul actualizării
informaţiilor tehnice şi de suprafaţă a numărului cadastral 35763 , cu suprafaţă
intabulată de 69030m.p. şi suprafaţă actualizată de 25390m.p. , a numărului
cadastral 35766 , cu suprafaţa intabulată de 119965m.p. şi suprafaţă actualizată de
165196m.p. şi a numărului cadastral 35762 , cu suprafaţă intabulată de 7864m.p.
şi suprafaţă actualizată de 5776m.p. , conform celor 3 Planuri de Amplasament şi
Delimitare a Im obilului, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;
Hotărârea este necesară şi oportună în contextul d a t.
Primar
teescu M/ihai

