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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hot\r=rii nr. 7 din 25 februarie 2022
privind dezmembrarea unui trup de teren situat în extravilanul satului Războieni, comuna Războieni,
județul Neamț
Consiliul Local al Comunei Războieni, întrunit în ședință publică, ordinară, din data de
05.04.2022, ora 09.00
Având în vedere prevederile:
- art. 551 alin. (1) coroborat cu art. 552 și prevederile 553 alin. (1), art. 555 alin. (1)-(2) și cu art. 556
din Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare;
- art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- referatul de aprobare nr. 67/31.03.2022 a primarului Comunei Războieni;
- Avizul favorabil nr. 11/05.04.2022, înregistrat sub nr. 78/05.04.2022 al Comisiei pentru activități
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c) coroborat cu alin. (4) lit. f) și cu alin. (6) lit. c), a art. 139 alin
(3) lit e) și g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 se modific\ [i va avea urm\torul con]inut:
,, Se aprobă documentația de dezmembrare a terenului identificat cu număr cadastral 52902 în
suprafață de 7.243 m.p., aparținând UAT Războieni, județul Neamț, conform ANEXEI NR. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, dou\ imobile (loturi), astfel:
- Lotul nr. 1, dezmembrat în imobilul 53043, în suprafață de 2.426 mp, teren arabil;
- Lotul nr. 2, dezmembrat în imobilul 53044, în suprafață de 4.817 mp, teren arabil.’’
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință persoanelor interesate prin grija secretarului
general al comunei Războieni.

Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|

Nr. 16 din 5 aprilie 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

