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HOTĂRÂRE
 Nr. 29 din 29 Septembrie 2022

Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea a drumului
în suprafață totală de 1590 mp, situat în extravilanul comunei Obrejița, județul Vrancea T 144, P
2374.

Consiliul local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
       -  proiectul de hotărâre nr. 34 din 21 Septembrie 2022 iniţiat de primarul comunei Obrejița,
privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea a drumului
în suprafață totală de 1590 mp, situat în extravilanul comunei Obrejița, județul Vrancea T 144, P
2374;
       -  referatul de aprobare al primarului comunei în calitate de inițiator al proiectului înregistrat cu
nr. 4159 din 21 Septembrie 2022;
       -  raportul de specialitate întocmit de compartimentul urbanism, înregistrat cu nr. 4158 din 21
Septembrie 2022;
       -  avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejița; 
În conformitate cu: 
       -  art.3, lit.a), art.4, lit.a), art.5, lit.c), art.8 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
       -  art.24,  alin.(1)-(3),  art.27,  art.28,  alin.(5)-(7),  art.41,  alin.(5)  și  alin.(5^1)  din  Legea
cadastrului  și  a  publicității  imobiliare  nr.7/1996,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;
       -  Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscrierea în
evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și competările ulterioare;
       -  Ordinul nr.212/145/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de
organizare a teritoriului exploatațiilor agricole;
       -  art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.c), art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
       -  art.554,  art.858-art.863  din  Legea  nr.287/2009  privind  Codul  civil,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;
       -  Legii  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  și  urbanismul,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
       - Hotărârii Consiliului Local Obrejița nr.34/22.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic
General al comunei Obrejița, județul Vrancea;

În temeiul  prevederilor  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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  HOTĂRĂŞTE

Art.1  Se aprobă apartenența la domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea, a
drumului din punctul Gura Vadului situat în extravilanul comunei Obrejița, în suprafață totală de
1590 mp,  tronson 1 în  suprafață  de 850 mp și  tronsonul  2 în  suprafață  de 740 mp,  conform
documentației cadastrale întocmită de SC Croitoriu Vasile.

Art.2  Bunul imobil prevăzut la articolul 1 este evidențiat prin planul de amplasament și
delimitare a imobilului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Apartenența la domeniul public al bunului imobil prevzute la articolul 1 se va face
pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în favoarea comunei Obrejița,
județul Vrancea.

Art.4 Bunul  imobil  menționat  la  articolul  1  va  fi  inclus  în  inventarul  bunurilor  care
alcătuiesc domeniul public al comunei Obrejița, județul Vrancea, după ce dreptul de proprietate va
fi inclus în cartea funciară, cu o valoare estimată de:

- Teren în suprafață de 850 mp – valoare 4038 lei.
- Teren în suprafață de 740 mp – valoare 3515 lei.

Art.5  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  comunicate  persoanelor  interesate  de  către
secretarul general al comunei.

          Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează,         
         Neculai Valerică ILIESCU                                                Secretar general al comunei,
                                                                                                     Andreea Georgiana STOICA
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