
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A Nr.54 
privind dezmembrarea in 7 loturi a unui teren in suprafatat de 19557 mp situat in T29 

P352 CF 31703 apartinand domeniului privat al comunei Nufaru, judetul Tulcea      
  

 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 26 iunie 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;  

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului nr.3689/13.06.2019  

- Referatul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea-Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Tulcea nr.86521/07.11.2018 de admitere a dezmembrării imobilului situat în comuna Nufaru, 
județul Tulcea, însoţit de documentaţia de dezmembrare; 

- Referatul nr.3614/10.06.2019 al dnei Smolenic Florenta din cadrul compartimentului urbanism; 

- Prevederile art. 25 alin.(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată(3), 
cu modificarile și completările ulterioare;  

- Prevederile art.879 alin.(2) și art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificarile ulterioare;  

Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

In temeiul art.36, alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1 – Se aprobă dezmemebrarea unui teren in suprafata de 19557  mp apartinand domeniului privat 

al comunei Nufaru, judetul Tulcea T29 P352 CF 31703 in 7 (sapte) loturi dupa cum urmeaza: 

1.1 – lotul nr.1 avand nr cadastral 35171 in suprafata de 4269 mp; 

1.2 – lotul nr.2 avand nr.cadastral 35172 in suprafata de 1444 mp; 

1.3 – lotul nr.3 avand nr cadastral 35173 in suprafata de 2219 mp; 

1.4 – lotul nr.4 avand nr cadastral 35174 in suprafata de 3315mp; 

1.5 – lotul nr.5 avand nr cadastral 35175 in suprafata de 2739 mp; 

1.6 – lotul nr.6 avand nr cadastral 35176 in suprafata de 5154 mp; 

1.7 – lotul nr.7 avand nr cadastral 35177 in suprafata de 417 mp; 

Art.2 – Se aprobă documentatia cadastrala de dezmembrare a terenului conform Anexei nr.1 la 
prezenta hotarare. 

Art.3 – Se imputerniceste primarul comunei Nufaru domnul Danila Ion, sa semneze contractul de 

dezmembrare.   

Art.4 – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește Compartimentul 
Registru agricol si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Nufaru. 

Art.5 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutieu 
Prefectului - Judetului Tulcea, precum  şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, 
precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 

  

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
   CONSILIER,Cosma Marius                                             SECRETAR, Milosovici Lucian 

http://www.primarianufaru.ro/
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