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HOTĂRÂRE  NR.52 

   privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în intravilanul oraşului  
          Costeşti, strada Victoriei, judeţul Argeş, înscris in C.F. nr. 82351 a localităţii   
               Costeşti, având număr cadastral 82351, în 2 (două) corpuri distincte de     
            proprietate, conform planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor 
                                               cu propunere de dezmembrare 

 
 
 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data 
de 30.09.2019; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.17088/23.09.2019; 

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat sub nr.17208/23.09.2019, 
întocmit de domnul Lupu Mircea, referent de specialitate în cadrul Compartimentului 
urbanism şi doamna ing.Gruianu Rodica-consilier superior, compartiment cadastru;  

-prevederile art.25 alin.(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile art.132, art.133, art.134 şi art.135 din Ordinul nr.700/09.07.2014, 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.(2) lit.”c”, art.133 alin.(1), art.136 alin.(8), art.196 alin.(1) 
lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 
82351, înscris în cartea funciară nr.82351 a localităţii Costeşti, situat în intravilanul oraşului 
Costeşti, strada Victoriei, judeţul Argeş, documentaţie înregistrată la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Argeş –Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Costeşti sub 
nr.13684/05.09.2019; 
             Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti; 
              În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „g” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art.1.(1)Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în intravilanul oraşului Costeşti, 
strada Victoriei, judeţul Argeş, compus din teren în suprafaţă de 388 m.p. 
(treisuteoptzecişiopt m.p.), având categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, identificat 
cadastral sub nr.82351, înscris în CF nr.82351 a localităţii Costeşti, în 2 (două) corpuri 
distincte de proprietate, după cum urmează:  

a)LOT nr. 1 – se compune din suprafaţa de 120 m.p. (osutădouăzeci m.p.) teren 
curţi-construcţii (1CC), situat în intravilanul oraşului Costeşti, strada Victoriei, judeţul Argeş, 
vecinătăţile, limitele şi configuraţia fiind cele din planul de amplasament şi delimitare a 
imobilului, avizat sub nr.13684 din data de 05.09.2019, de OCPI Argeş, având numărul 
cadastral 84300 . 

 
 
 



b)LOT nr. 2 – se compune din suprafaţa de 268 m.p. (douăsuteşaizecişiopt m.p.) 
teren curţi-construcţii (1CC), situat în intravilanul oraşului Costeşti, strada Victoriei,                  
judeţul Argeş, vecinătăţile, limitele şi configuraţia fiind cele din planul de amplasament şi 
delimitare a imobilului, avizat sub nr.13684 din data de 05.09.2019, de OCPI  Argeş, având 
numărul cadastral 84301 . 

  (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(1) sunt cele prevăzute în 
anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Se mandatează Primarul oraşului Costeşti să semneze actul de dezmembrare, 
încheiat în formă autentică.                            . 
           Art.3.Primarul oraşului Costeşti, prin compartimentele de specialitate va asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
           Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal: 

- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Compartimentelor Cadastru şi Urbanism.   

 
    
  Dată astăzi:30.09.2019 

                                                                                              contrasemnează secretar general oraş 

                                                                                                     CHIRIŢĂ IULIANA 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     BADEA VASILE 

   

 


