
ROMÂNIA         
JUDEȚUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 
 
       HOTARAREA  NR. 6 

Privind:  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil  - teren înscris  în 
C.F. nr. 35949 UAT Danicei, proprietatea Comunei Danicei 

 

Consiliul local al comunei Danicei, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 
10 februarie 2022 la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 280 din 19.01.2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare 
a unui imobil  - teren înscris  în C.F. nr. 35949 UAT Danicei, proprietatea Comunei Danicei 
întocmit de Dl. Primar Pirneci Dumitru;  
- Raportul de specialitate nr. 281 din 19.01.2022, privind aprobarea documentatiei de 
dezmembrare a unui imobil  - teren înscris  în C.F. nr./ UAT Danicei, proprietatea Comunei 
Danicei întocmit de Dl. Viceprimar Cernatescu Mihai; 

Potrivit dispozițiilor: 
- art. 25, alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, 
modificată si completată;  
- art. 132, alin.(1), art. 133, alin.(1) și art. 135, alin.(1), lit. a, din Ordinul nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 
funciară; 
- art. 29, alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
- art. 6, alin. 1 și alin. 6, lit. c, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor 
și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; 
- art. 87, alin. 5, art. 354 și art. 355, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

Cunoscând prevederile: 
- art. 867, art. 868, art. 879, alin. 92) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin Legea 
nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 269 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicat 2, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 
Raportul comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr. 652 din 10.02.2022  precum 

și Avizul de legalitate nr. 541 din 03.02.2022 prezentat de Secretarul General UAT Delegat al 
comunei.  
 Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică;  

În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) și art.129 alin.(2) lit.b)  din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Întrunind un nr. de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 “abțineri” adoptă 
următoarea: 

HOTARARE: 
Art.1.  Se aprobă documentația de dezmembrare a imobilului – teren intravilan, situat în 

satul Dealu Launele, identificat cu nr. cad. 35949, înscris  în C.F. nr. 35949 Danicei, aflat în 



proprietatea privată a Comunei Danicei, în cinci loturi distincte, conform Referatului de admitere 
nr. 1059 din 06.01.2022 emis de OCPI Valcea, anexă la prezenta hotărâre, după cum urmează: 
- Lotul 1 – suprafața de 4273 mp, nr. cad. 36546, situat in Dealu Launele; 
- Lotul 2 – suprafața de 482 mp, nr. cad. 36547, situat in Dealu Launele; 
- Lotul 3 – suprafața de 240 mp, nr. cad. 36548, situat in Dealu Launele; 
- Lotul 4 – suprafața de 234 mp, nr. cad. 36549, situat in Dealu Launele; 
- Lotul 5 – suprafața de 9306 mp, nr. cad. 36550, situat in Dealu Launele; 
 

Art.2.  Se împuternicește primarul comunei Danicei, Dl. Pirneci Dumitru, în vederea 
reprezentării Comunei Danicei și a Consiliului Local al Comunei Danicei, în fața notarului public 
și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Valcea, pentru încheierea actului de 
dezmembrare, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și a condițiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege, în vederea dezmembrării terenului aparținând domeniului privat al 
Comunei Danicei, după cum a fost menționat la art.1. 
 

Art.3 . Prezenta se comunică cu : 
- Instituția Prefectului – Județul Valcea; 
- Primarul comunei Danicei; 
- Instituțiilor și persoanelor interesate. 
  

PRESEDINTE,                          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                    SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
POPESCU ION                                                       VOIMAN IONUT NARCIS  

 
 
 
 
 
   DĂNICEI: 10 FEBRUARIE 2022 

 


