
ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA BLÂNDEŞTI
CONSILIUL LOCAL BLÂNDEŞTI

HOTĂRÂRE
Nr.  49 din  26.10.2022

privind aprobarea ȋnceperii demersurilor ȋn vederea ȋntocmirii documentației de dezmembrare a 
unui imobil, proprietatea publică a comunei Blȃndești, cu numar cadastral 50946;

Consiliul Local al comunei Blândeşti; judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 26.10.2022

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2), art. 879 și art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare;

Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a viceprimarului comunei 
Blȃndești, Constantin Ciobanu, referatul nr. 4352/2022 al compartimentului financiar contabil;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blândeşti; 
Ţinând cont de  prevederile :

- art. 25, aliniat (20 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 132,133,134 și 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadstru 
și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și ȋnscriere ȋn Registrul de carte funciară;
În baza art. 129, aliniat 92) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 139 și art. 196, aliniat (1), litera a) , art.197, art. 287, lit. b) si art. 243, alin. 

(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă ȋnceperea demersurilor ȋn vederea ȋntocmirii documentației de 
dezmembrare a unui imobil, avȃnd categoria de folosință: drum, cu suprafața totala de 12.906 mp., 
proprietatea publică a comunei Blȃndești, cu numar cadastral 50946, situat ȋn intravilan sat 
Șoldănești, comuna Blȃndești, județul Botoșani , ȋn 2(două) loturi ȋn vederea realizării obiectivelor: 
construire troiță și fȃntȃnă de către cetățenii satului Șoldănești, comuna Blȃndești.

ART. 2  Primarul comunei Blândeşti va asigura executarea prevederilor  prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Consilier local – Ionuț HUŢANU           Contrasemnează

                                     Secretar general comună 
          Eduard-Dorel OROŞANU


