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HOTĂRÂRE
privind dezmembrarea unui drum situat în intravilanul satului Bor[eni [i extravilanul satului R\zboieni,
comuna Războieni, județul Neamț
Consiliul Local al Comunei Războieni, întrunit în ședință publică, ordinară, din data de
06.05.2022, 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. 105/04.05.2022 a primarului comunei Războieni;
- raportul de specialitate nr. 106/04.05.2022 a viceprimarului comunei Războieni.
}in=nd cont de avizul favorabil nr. 19/06.05.2022, înregistrat sub nr. 110/06.05.2022 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 aprobă documentația de dezmembrare a imobilului situat `n localitatea R\zboieni,
jude]ul Neam], intravilanul satului Bor[eni [i extravilanul satului R\zboieni, str. Marginea, av=nd
num\r cadastral 52930, care a fost dezmembrat `n imobilele:
1) 53071 situat `n localitatea R\zboieni, jude]ul Neam] [i intravilan Bor[eni [i extravilan comuna
R\zboieni, strada Marginea, av=nd suprafa]a m\surat\ de 50.377 mp;
2) 52072 situat `n jude]ul Neam], strada Marginea, satul R\zboieni, comuna R\zboieni, av=nd
suprafa]a m\surat\ de 3.125 mp.
Art.2. Se împuternicește domnul Sebastian-Bogdan ȚARĂLUNGĂ, primarul comunei
R\zboieni, în vederea reprezentării Comunei Războieni și Consiliului local Războieni, în fața
notarului public, precum și în fața Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, pentru
îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea dezmembrării imobilului sus identificat.
Art.3. Primarul comunei Războieni va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință persoanelor interesate prin grija secretarului
general al comunei Războieni.

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

Nr. 21 din 06 mai 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

