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PROIECT NR. 60 

 
HOT~RAREA NR. ….. 

privind :  privind dezmembrarea terenului situat in Baile Olanesti, localitatea 
componenta Livadia, str. Castanilor, nr. 1 

 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinara din data de 31 iulie 2017 la care au participat un num`r de ... consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 
215/2001, republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte 
de ]edin\` d-nul Paunescu Branescu Ion Ovidiu. 

      Luand in dezbarere Referatul nr. 8176/31.07.2017 intocmit de compartimentul 
Tehnic, privind dezmembrarea suprafetei de 660 mp, concesionata catre SC NEXT 
SRL, din suprafata de 2130 mp situata in Baile Olanesti, localitatea componenta 
Livadia, str. Castanilor, nr. 1, care este inventariata in domeniul public al orasului Baile 
Olanesti atestat prin HG 1362/2001, anexa 5, pozitia 6 – teren Parc Posta, in vederea 
reglementarii situatiei juridice; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor 
de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti. 

Având în vedere prevederile art. 25 din  Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 rep., art. 879 din Codul civil - Legea nr. 287/2009, art. 269 din  
Codul de procedura civila – Legea nr. 134/2010 şi ale art. 8 din Legea nr. 36/1995 privind 

notarii publici si activitatea notarială, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”c”, alin. (5) lit ”c”, art. 45 
alin. (2) litera ”e” şi art.115 alin. (1) litera ”b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 

215/2001 republicată, 
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H o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului situat in intravilanul orasului Baile 

Olanesti, localitatea componenta Livadia, str. Castanilor, nr. 1, punctul „Parc Posta”, 
identificat in Cartea Funciara cu nr. 36880, avand numar cadastral 36880, in suprafata 
totala de 2130 mp,  în sensul dezmembrării acestuia în două loturi, astfel: 

 

 Lotul 1, in suprafata de 1470 mp, delimitata conform schita anexa; 

 Lotul 2, in suprafata de 660 mp, delimitata conform schita anexa. 

 

Art.2 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti 
prin compartimentele de specialitate. 

    Art.3 -  Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din 
cadrul primAriei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicare pe site-ul institutiei. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 

Vasilache Vasile Sorin 

                      Vizat legalitate, 
                       p.  SECRETAR, 

                          jr. Mihalcea Marian 

Băile Olăneşti, 31 iulie 2017. 

 


