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H O T A R A R E A  Nr.51 

Din  31 August 2020 

               Privind:  Aprobarea dezmembrării suprafetei de  80. 425 mp teren curți-construcții din domeniul 

privat, identificat in cv.56,parcela nr.642, nr.cadastral 74750,  al satului  Oancea, com.Romanu, jud.Braila .  

              Avand în vedere expunerea de motive  a  d-nei Ionița Steluța, primar al comunei Romanu                                               

-              Informarea d-lui Dragostin Marian, ing.agronom, responsabil cu Urbanismul la UAT Romanu; 

               Planul de amplasament si delimitare al imobilului cu propunerea de dezmembrare al OCPI 

Braila; 

In conformitate cu art.28 din Legea nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare privind 

legea fondului funciar si al cap.V, pct 37 din Regulamentul privin procedura de constituire, atribuțiile și 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata  asupra terenurilor ; 

Avand in vedere avizele  favorabile  ale comisilor de specialitate;  

In conformitate cu art.30 alin.2 din Legea nr.l8/1991, modificata privind legea  Fondului  Funciar; 

             In baza art.129, alin. l, 2 lit.b și c, alin.6, lit.a  din OUG  nr.57/5.07.2019; 

             In temeiul art.139 alin.1 și 196, alin.1 lit.a  din din OUG  nr.57/5.07.2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

                    H O T A R A S T E :  

              Art.l. Se aprobă dezmembrarea  suprafeței de 80. 425 mp teren curți-construcții în două loturi  

identificat in cv.56,parcela nr.642,nr.cadastral 74750,  al satului  Oancea,com.Romanu,jud.Braila astfel : 
-Lotul nr.1/1 avănd o suprafață de 60.773 mp .identificat in cv.nr.56,parcela nr.642.Număr cadastral-76411 

-Lotul nr.1/2 avănd o suprafață de 19.652 mp .identificat in cv.nr.56,parcela nr.642.Număr cadastral-76410 

             Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei Romanu, 

Jud.Braila impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al comunei noastre. 

          Art.3. D-ul secretar general va face publică prin orice mijloace de informare Instituției Prefectului 

– județul Braila și tuturor persoanelor interesate. 

 
 

                        Presedinte de sedință,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

                            Șișu Dumitru                                                                   Secretar general, 

                                                                                                               Zainea Cristian George 
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   P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din  27.08.2020 

 

               Privind:  Aprobarea dezmembrării suprafetei de  80. 425 mp teren curți-construcții din domeniul 

privat, identificat în cv.56, parcela nr.642, nr. cadastral 74750,  al satului  Oancea, com.Romanu, jud.Braila .  

              Avand în vedere expunerea de motive  a  d-nei Ionița Steluța, primar al comunei Romanu                                               

-              Informarea d-lui Dragostin Marian, ing.agronom, responsabil cu Urbanismul la UAT Romanu; 

               Planul de amplasament si delimitare al imobilului cu propunerea de dezmembrare al OCPI 

Braila; 

In conformitate cu art.28 din Legea nr.18/1991cu modificarile si completarile ulterioare privind 

legea fondului funciar si al cap.V,pct 37 din Regulamentul privin procedura de constituire,atribuțiile și 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata  asupra terenurilor ; 

In conformitate cu art.30 alin.2 din Legea nr.l8/1991, modificata privind legea  Fondului  Funciar; 

             In baza art.129,alin.l,2 lit.b și c , alin.6 ,lit.a  din OUG  nr.57/5.07.2019; 

             In temeiul art.139 alin.1,și 196 ,alin.1 lit.a  din din OUG  nr.57/5.07.2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

                    H O T A R A S T E :  

              Art.l. Se aprobă dezmembrarea  suprafetei de 80. 425 mp teren curți-construcții în două loturi  

identificat in cv.56, parcela nr.642, nr.cadastral 74750,  al satului  Oancea, com.Romanu, jud.Braila astfel : 
-Lotul nr.1/1 având o suprafață de 60.773 mp .identificat in cv.nr.56,parcela nr.642.Număr cadastral-76411 

-Lotul nr.1/2 având o suprafață de 19.652 mp .identificat in cv.nr.56,parcela nr.642.Număr cadastral-76410 

             Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotărâri raspunde d-na primar al comunei Romanu, 

Jud.Braila împreună cu întreaga comisie specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public și privat al comunei noastre. 

          Art.3. D-ul secretar general va face publică prin orice mijloace de informare Instituției Prefectului 

– judetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 

 
 

PRIMAR, 

 

IONIȚĂ  STELUȚA 
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