
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotarare 

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu 
nr.cadastral 38223 din CF 38223 situat in Str. Miristei nr.3C.  judetul Suceava 

 
                                                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

              intrunit in sedinta ordinara   in data de 28  aprilie  2021 
 

Având în vedere  referatul de aprobare nr. 11929/20.04.2021 prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr. 11930/20.04.2021 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
             Având în vedere:Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;  
           În temeiul ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; art. 129 alin.(2) lit.(c), 133 alin. 2, 139 alin.(3) lit.(a) și 196 alin.(1) lit.(a)  din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

                                                                        HOTĂRÂRE:  

    Art.1. Se aprobă  documentatia cu propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 
38223–din CF 38223 situat în Str.Miristei nr.3C, jud.Suceava, conform anexei la prezenta 
hotarare. 
    Art.2 Documentatia cadastrala  pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra 
Dornei, Str. Miristei nr.3C, in suprafata de 6655 mp, identic cu nr.cadastral 38223 din CF 
38223, consta in formarea a doua noi imobile dupa cum urmeaza: 
a) imobilul cu nr.cadastral 39757, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Miristei nr.3C,  
avand suprafata de 320 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra 
Dornei; 
b) imobilul cu nr.cadastral 39758, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Miristei nr.3C,  
avand suprafata de 6335 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra 
Dornei; 
  Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de 
dezlipire.          
   Art. 4. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            Contrasemneaza,  
     REY ADRIAN RADU                           Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                    
                                                                                            TURCU VASILE   
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