
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

      
 HOTARAREA NR. 30/2020 

 
privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan situat în 

comuna Bogdand, domeniu public al comunei, înscris în CF 101426, nr. 
cadastral 101426, în suprafață de 11000 mp 

 
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 12.10.2020; 
           Având în vedere: 
-      Referatul de aprobare nr. 2303/24.09.2020  întocmit de primarul comunei Bogdand; 
-    Raportul de specialitate nr. 2314/25.09.2020 întocmit de secretarul general al comunei; 
-     Raportul ale comisiei de specialitate nr. 282/SG/09.10.2020 

           Ținând cont de: 
- Prevederile art. 879 și 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
- Prevederile art.132 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 134, art. 135 alin. (1) lit. a) din 
Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și ale art. 25 alin (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare   
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 
actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin. (1) 
lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.- Se aprobă dezmembrarea imobilului – teren extravilan situat în comuna 
Bogdand, domeniu public al comunei, înscris în CF 101426, nr. cadastral 101426, în 
suprafață de 11000 mp  după cum urmează: lotul 1 în suprafață de 7500 mp și lotul 2 
în suprafață de 3500 mp   potrivit documentației cadastrale. 
 
Art.2.- Documentația cadastrală de dezmembrare propusă face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art.3.- Se împuternicește primarul comunei Bogdand, dl. Bojan Aurel să semneze actul 
notarial privind dezmembrarea. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
secretarul comunei Bogdand. 
Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- O.C.P.I. 

 
 

 
Adoptată în şedinţa ordinară din  12.10.2020. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
  MESZAROS VALENTIN                                                       SECRETARUL GENERAL AL      
                                                                                         COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 7; 
Nr.total consilieri absenţi: 2 ; 
Voturi pentru: 7; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 
 


