
ROMÂNIA 

 ĂU=8%�/8܉)'8-

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

+27Ă5ÆRE 

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de 

dezlipire  - teren proprietate publica comuna si constructii Scoala gimnaziala Vasile 

Voiculescu Pârscov 

Consiliul local al comunei Pârscov, 

Avand in vedere : 

x Referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov privind aprobarea 

planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de 

dezlipire  - teren proprietate publica a comunei si constructii Scoala 

gimnaziala Vasile Voiculescu nr. ; 

x Raportul de specialitate al compartimentului agricol si administrativ 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov , 

inregistrat la nr; 

x Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Pirscov , inregistrate la nr; 

x Legea nr.7/1996 ± legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 

,republicata  cu modificarile si completarile ulterioare 

,Q�WHPHLXO�DUW��VL�DUW�����DOLQ���OLW�D�GLQ�2UGRQDQ܊D�GH�XUJHQ܊ă�D�*XYHUQXOXL�5RPkQLHL 
nr.57/2019 ± Codul administrativ 

                                                           

 HOTARASTE : 

 

Art.1. Se aproba planul de amplasament si delimitare a imobilului cu proprunere de 

dezlipire ( teren proprietate publica a comunei Pârscov si constructii Scoala gimnaziala 

Vasile Voiculescu Pârscov  , din numar cadastral 21336  ± suprafata masurata 17117 mp T 

189 in  -lot 1 ± numar cadastral 22954 ± VXSUDIDWD�PDVXUDWD������PS���FXUWL�FRQVWUXFWLL��܈�L��
lot 2 ± numar cadastral 22955 în suprafata de ± 10176 mp ( arabil )situate in localitatea 

Pârscov T 189 conform schitelor din anexa la prezenta care face parte integranta din aceasta. 
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Art.2.Se imputerniceste Primarul comunei Pârscov Domnul Daniel Mihai si consilier 

IA ± contabil Iulica Bulumete , din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pârscov , sa 

semneze documentele legale la notarul public competent pentru inscrierea proprietatii 

imobiliare la OCPI Buzau. 

Art.3.Secretarul general al comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare 

persoanelor si institutiilor interesate. 

Presedintele sedintei, 

 

Consilier Alexandru Burlacu  

Pârscov  ,23 sptembrie 2021 . 

Nr. 23. 

Contrasemneaza , 

Secretar general , Neculai Calen 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din data de 27.09.2018 ,cu respectarea 
prevederilor art.139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 ʹ Codul administrativ ,cu un numar de voturi ___ pentru 
____,abtineri ; si ______ voturi   impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta  
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