
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

                                                              COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr.4234 din 25.05.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării (apartamentării) imobilului construcție Centru Social

Buruienești, ce aparține domeniului public al comunei Doljești, județul Neamț

Consiliul local al comunei Doljeşti întrunit în ședință ordinară în luna mai 2020;
Având în vedere prevederile:

   a) art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată;
   b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
ratificată prin Legea nr.199/1997;
   c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
   d)  Hotărârea  392  din  14  mai  2020  privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  intocmirea
inventarului  bunurilor  care  alcatuiesc  domeniul  public  si  privat  al  comunelor,  al  oraselor,  al
municipiilor si al judetelor;
   e) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General
de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
   f)  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
   g) art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art.361, alin (2) art. 286, alin.(1-4),
art. 287, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  h) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare(apartamentare);
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 4236 din
25.05.2020;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  (1) Se aprobă dezmembrarea(apartamentarea) imobilului construcție Centru Social
Buruienești, având număr cadastral 55808, situat în strada Siretului, nr. 1, localitatea Buruienești,
proprietate publică a comunei Doljești, județul Neamț, cu o  suprafaţă construită desfășurată de 379
m.p., în două unități individuale după cum urmează:
-  unitatea  U1-parter+etaj  cu  număr  cadastral  55808-C1-U1  și  o  suprafață  utilă  de 256,20 m.p.,
apartament 1, ;
- unitatea U2 -parter cu număr cadastral 55808-C1-U2  și o suprafaţă utilă de 32,50 m.p., apartament
2;

(2)  Planul  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  identificat  la  Art.1  (1)  din  prezenta
hotărâre, cu propunerile de dezmembrare(apartamentare), constituie Anexa nr. 1, parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Art. 2.  Aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se asigură de către primarul comunei
Doljești. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului Șoican Iosif, Instituției Prefectului județului Neamț și se aduce
la  cunoștință  publică  prin  afișarea  la  sediul  primăriei,  precum  și  pe  pagina  de  internet
www.primariadoljesti.ro

INIȚIATOR,
PRIMAR,

Șoican Iosif

http://www.primariadoljesti.ro/
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea dezmembrării (apartamentării) imobilului construcție Centru Social

Buruienești, ce aparține domeniului public al comunei Doljești, județul Neamț

Având în vedere prevederile:
   a) art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată;
   b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
ratificată prin Legea nr.199/1997;
   c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
   d) H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
   e)  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
   f) art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art.361, alin (2) art. 286, alin.(1-4),
art. 287, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
   g) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General
de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
   h)  Planul  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  cu  propunerea  de
dezmembrare(apartamentare);
       Având în vedere adresa nr. 4058 din data de 14.05.2020 a D-lui Herman Iulian în calitate de
administrator  al  S.C.  HEMIS  DENT  S.R.L.  prin  care  solicită  emiterea  unei  adeverințe  privind
acordul  operațiunii  de  apartamentare  (dezmembrare)  a  imobilului,  în  vederea  obținerii  avizului
Direcției de Sănătate Publică pentru desfășurarea activității de stomatologie.
Analizând Referatul de aprobare înaintat de către primarul comunei Doljești, nr. 4235 din 25.05.2020 .

Se propune dezmembrarea(apartamentarea) imobilului construcție Centru Social Buruienești,
având număr cadastral  55808, situat  în strada Siretului,  nr.  1,  localitatea  Buruienești,  proprietate
publică a comunei Doljești, județul Neamț, cu o  suprafaţă construită desfășurată de 379 m.p. în două
unități individuale după cum urmează:

Număr
apartament

Nivel Număr carte
funciară

Suprafață utilă m.p.

1 Parter+Etaj 55808-C1-U1 256,20
2 Parter 55808-C1-U2 32,50

TOTAL 288,70

Analizând toate cele prezentate mai sus, vă rugam sa dispuneți, ca fiind necesar și oportun,
realizarea acestui proiect. 

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA

mailto:primcomdoljesti@yahoo.co
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea dezmembrării (apartamentării) imobilului construcție Centru Social

Buruienești, ce aparține domeniului public al comunei Doljești, județul Neamț

Având în vedere:
 a) art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată;
 b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
ratificată prin Legea nr.199/1997;
 c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
 d) H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
 e)  art. 196, alin(1) litera ’’a’’ și art. 197 alin.1, litera (1,2,4);
 f)   art. 286, alin.(1-4), art. 287 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 g) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General
de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
  h) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare(apartamentare).

Se propune dezmembrarea(apartamentarea) imobilului construcție Centru Social Buruienești,
având număr cadastral  55808, situat  în strada Siretului,  nr.  1,  localitatea  Buruienești,  proprietate
publică a comunei Doljești, județul Neamț, în două unități individuale după cum urmează:
-  unitatea  U1-parter+etaj  cu  număr  cadastral  55808-C1-U1  și  o  suprafață  utilă  de 256,20 m.p.,
apartament 1, ;
- unitatea U2 -parter cu număr cadastral 55808-C1-U2  și o suprafaţă utilă de 32,50 m.p., apartament
2;

Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța sa, vă rog să analizați și să hotărâți asupra
proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  (apartamentării)  imobilului  construcție
Centru Social Buruienești, ce aparține domeniului public al comunei Doljești, județul Neamț.

Primar,
ȘOICAN IOSIF

mailto:primcomdoljesti@yahoo.co

