
         
 
                                                                  H O T Ǎ R Â R E 

privind însuşirea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile  
situate în comuna Ciulniţa 

 
Consiliul local al comunei Ciulniţa întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.05.2011, 
Având în vedere: 
-prevederile Ordinului ANCPI nr.634/2006 
-prevederile Lg.nr.7/1996 a cadastrului şi pubicităţii imobiliare, cu modificările şi 

completările ulterioare 
Examinând: 
-referatul de aprobare  nr.1197/06.05.2011 al  primarului comunei Ciulniţa; 
-raportul nr. 1217/09.05.2011 al referentului cadastru din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ciulniţa ; 
-raportul nr. 1245/5/11.05.2011 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. 

În temeiul 36 alin. (2), lit.c,  art. 45, alin. (3),  art. 115, alin. (1), lit. b) , art.121 şi art.122 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  (1)Se aprobă alipirea imobilelor situate în comuna Ciulniţa, identificate după cum 
urmează: 

1. Teren în suprafaţă de 47510 mp, nr. cadastral 1061, aflat în proprietatea comunei 
Ciulniţa  şi  administrarea consiliului local al comunei Ciulniţa. 

2. Teren în suprafaţă de 72672 mp, nr. cadastral 20213, aflat în proprietatea comunei 
Ciulniţa  şi  administrarea consiliului local al comunei Ciulniţa. 

(2)Prin alipirea  celor două imobile se va forma un corp funciar nou – teren în 
suprafaţă de 120182 mp, cu nr. cadastral nou- 20240, care va fi înscris în cartea funciară cu 
drept de proprietate  în favoarea comunei Ciulniţa, în administrarea consiliului local al 
comunei Ciulniţa. 
           Art.2  Se însuşeşte documentaţia tehnică de alipire, care se constituie anexă la 
prezenta hotărâre. 
 Art.3  Se împuterniceşte domnul Gheorghe Stelică, primarul comunei Ciulniţa, să 
reprezinte comuna la notariat în vedere semnării actului notarial de alipire. 

Art.4  Primarul şi compartimentul cadastru-urbanism vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.5  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei. 
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