
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ, COMUNA DĂMUC 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.14 din 09 martie 2021 

 
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea imobilul situat în localitatea Dămuc,strada 

PRINCIPALĂ, Nr.f.n., comuna Dămuc, judeţul Neamţ, având număr cadastral 50457, în 4 (patru) loturi 

 

 Consiliul Local al comunei Dămuc, judeţul Neamţ; 
 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, “prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei lo cale, o 

parte importantă a treburilor publice” 

Văzând: 
-Referatul de aprobare al Primarului Nr.1042 din 03.03.2021; 

-Raportul de specialitate al Secretarului General UAT Nr.1043 din 03.03.2021; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Nr.1198 din 09.03.2021;  

 

    In temeiul dispozitiilor In temeiul  art. 129 alin. (2)  lit. c)  și ale art. 196 alin.(1) lit. ,,a’’ din Ordonanța 
de Urgență Nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se însușește documentația cadastrală pentru dezlipirea  imobilul situat în localitatea Dămuc,strada 

PRINCIPALĂ, Nr.f.n., comuna Dămuc, judeţul Neamţ, având număr cadastral 50457, înscris în Cartea Funciară a 
comunei Dămuc nr. 50457, constând din suprafaţa de 1082 ( o mie optzeci și doi) m.p.  teren , în patru loturi, 

respectiv:  

- Lotul 1, compus din suprafaţa de 449 mp  (patrusute partuzeci și nouă) m.p. teren, cu număr cadastral 
51360, conform documentaţiilor de urbanism. 

 

-  Lotul 2, compus din suprafaţa de 210 (două sute zece) m.p. teren , cu număr cadastral 51361, conform 

documentaţiilor de urbanism. 
 

- Lotul 3, compus din suprafaţa de 334 (trei sute treizeci și patru) m.p. teren , cu număr cadastral 51362, 

conform documentaţiilor de urbanism. 
 

- Lotul 4, compus din suprafaţa de 89(optzeci și nouă) m.p. teren , cu număr cadastral 51363, conform 

documentaţiilor de urbanism. 
 

 

Art. 2 Primarului comunei Dămuc, judeţul Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 

          Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

Președinte de ședință  

Președinte de ședință-Pîntea Miluț 
 

 

 
Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL U.A.T., 

L.S. Țepeș Mihai 
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