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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. cadastral 33031 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 33099, înscrise în 
Cartea Funciară a UAT Cacica,  aflate în domeniul privat al comunei Cacica 

 
Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobarea întocmit de domnul primar, înregistrat cu nr. 8926 din 31.10.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare, 
- prevederile art. 879-880 şi art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. b) și alin. (3) din Ordinul nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 23, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 7/1996 privind Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 108 şi art. 354 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea 
de alipire", executată de PFA Petrea Nicuţari, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilului teren cu nr. cadastral 33031, în suprafaţă de 935 mp. şi a imobilului teren cu nr. 
cadastral 33099, în suprafaţă de 668 mp., înscrise în Cartea Funciară a UAT Cacica, aflate în domeniul privat al comunei 
Cacica, județul Suceava, rezultând imobilul cu nr. cadastral 37089, în suprafaţă de 1603 mp.   

Art. 3. Se împuternicește Primarul comunei Cacica să semneze actul autentic de alipire. 
Art. 4. Prevederilor prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Cacica și compartimentul 

urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului – Județul 
Suceava, Primarului comunei Cacica, Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului și va fi făcută 
publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Cacica și pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
 
                                     Iniţiator: 
                                     PRIMAR,                 
                                                                                                                          Avizat: 
                                                                                            Secretarul general al comunei Cacica, 
Cacica, 31 octombrie 2022                                                             
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