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H O T Ă R Â R E A nr.5 
 

din 24 februarie 2020 
 
privind: aprobarea dezmembrării unor loturi de teren aflate în domeniul privat, 
situate in cvartal 2 lot 3/4 în suprafață de 6450 mp, sat Slobozia Oancea, comuna 
Oancea, județul Galați. 
 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați ; 
Nr.si data depunerii proiectului: 223 din 23.01.2020. 
            Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară 
din data de 24.02.2020; 
            Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului nr.223 din 23.01.2020; 
           Având in vedere raportul de specialitate al secretarului general nr.322 din 
29.01.2020; 
            Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 – 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, 
situații de urgență și servicii publice. 
            Având în vedere extrasul de carte funciară a OCPI.Galati nr.543 din 
07.01.2020 de înscriere in cartea funciara ; 
            Având în vedere art.129  alin.(2) lit.c ; art.354, art.362 alin.(1) din OUG. nr. 
57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
            Având în vedere art.25 (2) din legea nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată; 
            Având în vedere art.23, art.132(1), art.135 (1) si (3) din Ordinul nr.700 din 9 
iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările si completările ulterioare. 
           In baza art.196  alin.1 lit.a din OUG. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

            Art. 1  Se aprobăa dezmembrarea terenului proprietate privată a comunei 
Oancea în suprafață de 6450 mp situat in cvartal 2 lot 3/4 in 7 loturi : 



                      -  lotul nr.3/4/1 in suprafață de 1259 mp  
                      -  lotul nr.3/4/2 in suprafață de 1000 mp  
                      -  lotul nr.3/4/3 in suprafață de 1268 mp  
                      -  lotul nr.3/4/4 in suprafață de 1018 mp  
                       -  lotul nr.3/4/5 in suprafață de 1013  mp  
                       -  lotul nr.3/4/6 in suprafață de 595  mp  
                       -  lotul nr.3/4/7 în suprafață de 297 mp  

            Art.2 Reprezentarea grafică a celor 7 loturi este evidentiata in documentatia 
cadastrala anexata la prezenta hotarare. 
          Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 
comunei Victor Chiriloaie iar comunicarea către Prefectul Județului Galați va fi 
asigurată de secretar general Dima Elisabeta. 
 
 
              Președinte sedință,                                        Contrasemneaza pentru legalitate, 
                                                                                            Secretar general,    
                                                                                      
 
               Bogatu Niculina                                                 Dima Elisabeta 
                   
 
 
 
Oancea –  24 februarie 2020 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 
Total consilieri prezenţi  la şedinţă            =    9   consilieri 
Au votat”pentru” 9  ,Au votat”impotriva”…0…, Abţineri ...0...  
 


