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CCOOMMUUNNAA   AADD UUNNAAŢŢ II   
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H O T Ă R Â R E 
privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare a  suprafeței de 94550 mp 

teren categoria de folosință pășuni având nr.cadastral 20774, nr.CF 20774 
 
 

       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.07.2020; 

       Având în vedere: 

       - adresa SC Hidro Prahova SA nr.1608/423/12.03.2020 privind stadiul implementării proiectului 
CS1_POIM ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Prahova, în perioada 2014 
– 2020 “ și solicitare sprijin pentru finalizarea aplicației de finanțare; 

       - referatul de aprobare al Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova privind însușirea și 
aprobarea dezmembrării suprafeței de 94550 mp teren categoria de folosință pășuni având nr.cadastral 
20774, CF 20774; 

      - documentația tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 20774 situat în comuna 
Adunați sat Ocina de jos T 26, Ps 1512, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Câmpina și avizată din punct de vedere tehnic cu  
nr.17471 /07 iulie 2020; 

       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

       - prevederile H.C.L Adunați nr.13/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului privat al comunei Adunați; 

       - avizul comisiei de specialitate programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanţe, 
administrarea serviciului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, ecologie şi 
protecţia mediului,  servicii a Consiliului Local Adunaţi; 

       - avizul comisiei de specialitate administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și 
drepturile cetățenilor a Consiliului Local Adunaţi; 

      În baza prevederilor:  

       - art.7 alin.(2), art. 879 şi art 880 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -  art.20, art. 21 lit. a) din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;  

      - art.132, art.133, art.134 și art.135 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, 

     - art. 25 alin. (2) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.c), art. 354, art.355 din OUG nr.5712019 privind Codul   Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

             -  Codul de procedura civilă - Legea 134/2010 defineşte înscrisul autentic - art. 269 - “(1) ; 

             -  Legea nr. 36/1995 r4, privind notarii publici și activitatea notarială; 

 



        În temeiul art.139 alin.3 lit.g și art.196 alin.(1) litera a) din O.U.G nr.5712019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre:  
Art.1. Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Plan de amplasament şi delimitare a 

imobilului cu propunerea de dezmembrare” executată de ing.Mugurel Costin Drăgușin, vizată de Biroul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpina sub nr.17471 din 07 iulie 2020, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă dezmembrarea suprafeței de 94550 mp, teren situat în comuna Adunați sat 
Ocina de jos, județul  Prahova T 26, Ps  1512 , categoria de folosință pășuni având nr.cadastral 20774 
și nr.de C.F.20774  aparținând domeniului privat al comunei Adunați, județul Prahova în două loturi 
după cum urmeaza: 

- lotul nr.1, imobil cu număr cadastral 20779 situat în comuna Adunați sat Ocina de jos, 
județul  Prahova T 26, Ps  1512 având  suprafața de 91848 mp. 

- lotul nr.2, imobil cu număr cadastral 20780 situat în comuna Adunați sat Ocina de jos 
județul Prahova T 26, Ps 1512 având suprafața de 2701  mp. 

        (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute în Anexele 2 şi 3  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se mandatează Primarul comunei Adunați să semneze actul autentic de dezmembrare.  

Art.4.Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunati cu atribuții în domeniu va lua toate măsurile corespunzătoare pentru 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunaadunati.ro și se va transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 

-   Instituţiei Prefectului - judeţ Prahova; 

-   Primarului comunei Adunaţi, - judeţ Prahova; 

          - Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova;  

-  CompartimentuIui Urbanism și Amenajarea Teritoriulului din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

-  CompartimentuIui Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunaţi, 
judeţul Prahova; 

             
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         
                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           DAVID  ADRIAN                                                               SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI, 
                                                         TERMENTU  PETRUŢA 
 

 
ADUNAŢI,  30.07.2020 
NR.21 
 

Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi  contra Nr.voturi abtineri 

         11       11   11        0      0 
 

http://www.comunaadunati.ro/

