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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 999 mp 

aparținând domeniului public al comunei Solonț 
nr.17/16.03.2022 

 
Primarul comunei Solonț, 
  
Având în vedere referatul de aprobare nr.1703/16.03.2022 întocmit de primarul comunei 

Solonț  precum și raportul de specialitate nr.1704/16.03.2022 întocmit de compartimentul 
urbanism și amenajarea teritoriului, 

Ținând cont de: 
-Documentația topografică întocmită de S.C. TANGENTA S.R.L.  P.F.A. CAIUTANU 

NELU; 
-prevederile art.879 și 880 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009 republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art.25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare rep., cu  

modificările și completările ulterioare,  coroborate cu Ordinul ANCPI  nr.700/2014; 
În baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6),lit.c),art.139, alin.(3), lit.e) și g) din 

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

PROPUNE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă alipirea imobilului cu număr cadastral  60609, înscris în C.F. Nr. 
60609 Solonț, cu suprafata de 830 mp si categoria de folosință "intravilan -curți, construcții", 
aflat în proprietatea publică a Comunei Solonț, cu imobilul cu număr cadastral 61906, înscris în 
C.F. Nr.  61906 Solonț, cu suprafata de 169 mp și categoria de folosință  " teren împrejmuit - 
curți  construcții", aflat in proprietatea Comunei Solonț, într-un singur corp de proprietate cu 
suprafața totală de 999 mp, având categoria de folosință  "curți, construcții" în suprafata de 999 
mp . 

       (2) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a imobilului nou format, cu suprafața de 999 mp, 
având categoria de folosință "curți, construcții", rezultat în urma alipirii imobilelor cu număr 
cadastral 60609, înscris în C.F.  Nr.  61906 și număr cadastral 61906, înscris în C.F. Nr. 61906 
Solonț, în favoarea  Comunei Solonț. 

        Art.2.  Se împuternicește primarul comunei Solonț, dl. Alexandrescu Eusebiu să semneze în 



fața notarului public în numele comunei Solonț actul de alipire a terenurilor prevăzute la art.1. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul 
comunei Solonț, prin aparatul de specialitate. 

 Art.4  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrative nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Bacău, se va afișa 
la sediul instituției și pe site-ul acesteia. 

  

       PRIMAR ,          Aviz pentru legalitate 
        Alexandrescu Eusebiu                          Secretar general al comunei, 
                       Matei Lăcrămioara 
 
 


