
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind aprobarea dezlipirii în două  loturi a imobilului – teren cu construcţii,  

ce aparţine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte,  
situat în Bulevardul Nicolae Iorga, nr.10A, cu numărul cadastral 23003 

 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art.879 – 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil; 

- art.129 alin.(2) lit.c) si art.287 lit.b) din O.U.G 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr.7/1996 privind cadastru si publicitatea imobiliară, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- art.132 alin.(1), art.133 alin.(2) si art.134 din Ordinul nr.700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 

cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile; 

 

Văzând referatul de aprobarea al primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit 

de catre Serviciul Urbanism, rapoartele intocmite de catre Comisia pentru amenajarea teritoriului 

si urbanism, protectia mediului si turism  si comisia juridica si de disciplina, munca si protectie 

sociala; 

  

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
  

Art.1. (1) Se aprobă dezlipirea terenului, situat în oraşul Vălenii de Munte, Bulevardul 

Nicolae Iorga, nr.10A, proprietatea publica a oraşului Vălenii de Munte, cu numărul cadastral 

23003, înscris in Cartea Funciara nr.23003 a oraşului Vălenii de Munte, in suprafaţa totala de 

8895 m.p., în două loturi, după cum urmează: 

a) lotul nr.1 - terenul cu numărul cadastral 24960, în suprafaţă de 1894 m.p.; 

b) lotul nr.2 – terenul cu numărul cadastral 24961, în suprafaţă de 7001 m.p.; 

 2) Datele de identificare ale terenurilor prevăzute la alin.(1) sunt cele din anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Vălenii de Munte si/sau persoana desemnata 

de acesta să semneze actul autentic de dezlipire. 

Art.3. Cheltuielile privind încheierea în forma autentica a actului de dezlipire, precum şi 

cheltuielile legate de publicitatea imobiliară vor fi suportate de către oraşul Vălenii de Munte. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Primarul, Serviciul buget – finanţe, 

impozite si taxe locale, Serviciul Urbanism si Compartimentul cadastru şi agricultură. 

Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte şi se va publica pe 

site-ul instituţiei. 

Afişarea, publicarea  şi comunicarea se vor face de catre  Biroul administraţie publică 

locală. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Oprea Daniel 

       CONTRASEMNEAZA: 
                           SECRETAR GENERAL –  Onoiu Elena - Adina 

VALENII DE MUNTE, 27 martie 2020. 
NR. 46 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA ORAŞULUI VĂLENII DE MUNTE 
SERVICIUL URBANISM şi AMENAJARE A TERITORIULUI 
 

REFERAT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren cu construcţii,  

 ce apartine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte,  
situat în Bulevardul Nicolae Iorga,  nr.10A, cu număr cadastral 23003 

 
Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

 -  art.879 – 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil; 

 - art.129, alin.(2) lit.c) si art.287, lit. b) din O.U.G 571/219 privind codul administrative cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr.7/1996 privind cadastru si publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare;  

 - art.132, alin.(1) si art.133 alin.(2), art 134 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu 

modificarile si completarile; 

Având în vedere necesitatea de extindere a obiectivelor din incinta Spitalului orăşenesc 

Vălenii de Munte, ce deservesc cetăţenilor, Serviciul de Urbanism şi Compartiment Cadastru şi 

Agricultură din cadrul Primariei oraşului Vălenii de Munte, analizează şi propune Consiliului 

Local, adoptarea unei hotărâri care să reglementeze dezlipirea imobilului - teren cu construcţii în 

suprafaţă totală de 8895 mp, înscris în Carte Funciară nr.23003, în două loturi, teren şi 

construcţii ce aparţin domeniului public al oraşului Vălenii de Munte, situat în Bulevardul 

Nicolae Iorga, nr.10A. 

Menţionăm faptul că după încheierea actului de dezmembrare în două loturi, lotul nr.1 în 

suprafăţă de 1895 mp cu numărul cadastral 24960 se va alipii de terenul ce  deserveşte  Spitalului 

orăşenesc Vălenii de Munte. 

Terenul  în suprafaţa totală de 8895 mp  se dezmembrează astfel: 

 Lotul nr 1- imobilul cu numărul cadastral 24960, în suprafaţă de 1894 m.p. 

teren ce aparţine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte. 

 Lotul nr 2- imobilul cu numărul cadastral 24961, în suprafaţă de 7001 m.p. 

teren  ce aparţine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte. 

                     Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, prezentul 

proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren în suprafaţă de 8895 mp, în două loturi . 

 

Serviciul Urbanism şi Amenajare a Teritoriului  şi 
 Compartiment de Cadastru şi Agricultură, 

                                          Chiroiu Nicolae   şi   Cristian State 

 


