ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA Nr.38
din 24 martie 2008
privind atragerea în intravilan a unor suprafeţe de teren
aflate în extravilanul Municipiului Adjud
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD, întrunit în şedinţă de îndată:
- considerând sentinţa civilă nr.786/05.12.2006 pronunţată de Judecătoria Adjud în
dosarul nr.557/173/2006, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă
nr.364/11.04.2007 a Tribunalului Vrancea;
- examinând raportul Comisiei municipale Adjud pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor privind necesitatea atragerii în intravilan a unor
suprafeţe de teren din extravilanul Municipiului Adjud în vederea reconstituirii dreptului de
proprietate;
- justificat de dispoziţiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi a prevederilor art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al
Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.c); alin.(5), lit.c); alin.(6), lit.a), pct.11;
art.39 alin.(4); art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă atragerea în intravilan a următoarelor suprafeţe de teren aflate în
extravilanul Municipiului Adjud:
- 5.000 mp – T67, P440 – cu vecinii: N- drum; E- Mircea Ion; S- drum; V- drum;
- 3.333 mp – T67, P440 – cu vecinii: N- drum; E- Mircea Ion; S- drum; V- drum;
- 2.500 mp –T67, P440– cu vecinii: N- drum; E- primărie; S- drum; V- drum,
astfel cum sunt identificate în Titlurile de proprietate nr.138870; 138869; 138868 emise de
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vrancea la
data de 25.09.2007.
Art. 2. Prezentele prevederi vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului
municipiului Adjud şi a compartimentului Autorizare, arhitectură, urbanism care va proceda
la iniţierea documentaţiilor necesare pentru atragerea terenurilor în intravilan.
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