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  HOTĂRÂRE   

privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a imobilului teren intravilan situat în comuna Roseţi, 

judeţul Călăraşi, nr. cadastral 1998  

 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 21 Septembrie 2020, 

Având în vedere : 

-Prevederile art. 23 lit. C partea a III-a lit. d), art. 25 alin.(2), art. 28 alin.(6) din  Legea nr.7/1996 privind 

legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 132-135 din  Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările ulterioare; 

-Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, republicată, 

-Prevederile H.C.L Roseți nr. 34/26.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Roseți-Anexa 40 cu modificările și completările aduse de H.C.L.Roseți nr. 

60/3.10.2017, 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 36 din 29.06.2020 privind situația juridică a unor  imobile de  pe raza 

comunei Roseți, județul Călărași, 
         Analizând: 

-Raportul nr.6153/4.09.2020 întocmit de secretarul general al comunei Roseți referitor la necesitatea 

aprobării dezmembrării în trei loturi, a imobilului teren ce aparține domeniului public al comunei Roseți 

cu nr. cadastral 1998- strada Rozelor, 

-Referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr. 40274/7.08.2020 întocmit de OCPI Călărași cu privire la 

imobilul teren intravilan aparținând domeniului public al comunei Roseți, număr cadastral 1998,  
-Referatul de aprobare nr.6152/4.09.2020 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-Avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr.6583/17.09.2020, 

-Prevederile H.C.L.nr.37/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Prevederile. 129 alin.(2) lit.c) corelat cu alin.(6) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare, 

  În temeiul art. art. 196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă lucrarea de dezmembrare în trei loturi a imobilului teren intravilan în suprafață de 1429 

m.p., categorie de folosință drum, domeniu public al comunei Roseți, județul Călărași, situat în comuna 

Roseţi, județul Călărași, număr cadastral 1998, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea în trei loturi a imobilului teren intravilan ce aparține domeniului public 

al comunei Roseți, categorie de folosință drum, număr cadastral 1998, după cum urmează: 

-LOT nr.1, nr. cadastral 22691, suprafaţa de 803 m.p.,categorie de folosință drum, situat în 

comuna Roseți, județul Călărași, str.Rozelor, 

-LOT nr.2, nr. cadastral 22692, suprafaţa de 500 m.p., categorie de folosință drum, situat în 

comuna Roseți, județul Călărași, str. Rozelor, 

-LOT nr.3, nr. cadastral 22693, suprafaţa de 126 m.p., categorie de folosință drum, situat în 

comuna Roseți, județul Călărași, str. Rozelor. 

 



 

 

Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Roseţi să semneze actul autentic de dezmembrare a suprafeţei 

de teren ce face obiectul prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al comunei  Roseţi va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi 

autorităţilor interesate, conform legii. 

 

 
                  

 

 

 

 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Contrasemnează,                                         

Daniel BARBU                                                                       Secretar general al comunei  Roseți                                                                                                                                              

Lavinia TĂNASE 
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