
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA COȘNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                               Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris în CF nr.31479 a comunei 

cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 mp 

 

 Consiliul local al comunei Coșna, județul Suceava; 

 Analizând:  

 - referatul de aprobare al primarului comunei Coșna, înregistrat sub nr.6892 din 06.12.2019 ; 

 - raportul de specialitate nr.7217 din 30.12.2019 al compartimentului urbanism cadastru din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;  

 - referatul nr.6857 din 04.12.2019 al viceprimarului comunei Coșna  prin care propune 

dezmembrarea terenului înscris în CF. nr.31479 a comunei Cadastrale Coșna; 

 - referatul de admitere (dezmembrare imobil) înregistrat sub nr.18619 din 27.11.2019 emis de 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava/Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară 

Vatra Dornei; 

- avizul comisiei pe domenii pentru  programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Coşna;  

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului; 

 Având în vedere prevederile: 

-art.25, alin.2 din Legea nr.7/1996 a Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

-art.132 alin.1, art.134 și art.135 alin.1, litera ”a” din Ordinul Directorului general al Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art.879 alin.2, art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 108, ale art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”, alin.4 litera  ”f”,  ale art. 357 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

Ținând seama de prevederile art.6, alin.3 și art.30 alin.1 litera ”c” din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”, alin.4 litera  ”f”, art.139 alin.3 litera ”g” și art.196 

alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.555 din 05.07.2019; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.1.Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în comuna Coșna, județul Suceava, în 

suprafață de 26131 mp  identificat prin numărul cadastral 31479, înscris în CF nr.31479 a comunei 

cadastrale Coșna, conform  referatul de admitere (dezmembrare imobil) înregistrat sub nr.18619 din 

27.11.2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava/Biroul de Cadastru și 



Publicitate imobiliară Vatra Dornei, însoțit de Planul de amplasament și delimitare a imobilului , 

întocmit de persoană fizică autorizată ing. Irimescu Gheorghe Gabriel, prevăzut în anexă, care face 

parte integrantă  din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 

 -lot nr.1-nr. cadastral 31656 - suprafața de  1338 mp 

 -lot nr.2-nr. cadastral 31657 - suprafața de  4221 mp 

 -lot nr.3-nr.cadastral 31658  -suprafața de     835 mp 

 -lot nr.4-nr. cadastral 31659  -suprafața de  858 mp 

 -lot nr.5-nr.cadastral 31660  -suprafața  835 mp 

 -lot nr.6-nr.cadastral 31661 -suprafața de 800 mp 

 -lot nr.7-nr.cadastral 31662-suprafața de 806 mp 

 -lot nr.8-nr.cadastral 31663 -suprafața de 958 mp 

 -lot nr.9-nr.cadastral 31664 -suprafața de 938 mp 

 -lot nr.10 nr. cadastral 31665 -suprafața de 952 mp 

 -lot nr.11 nr.cadastral 31666 -suprafața de 918 mp 

 -lot nr.12 nr. cadastral 31667 -suprafața de 921 mp 

 -lot nr.13 nr.cadastral 31668 -suprafața de 972 mp 

 -lot nr.14 nr. cadastral 31669-suprafața de 946 mp 

 -lot nr.15 nr. cadastral 31670-suprafața de 944 mp 

 -lot nr.16 nr.cadastral 31671-suprafața de 980 mp 

 -lot nr.17 nr. cadastral 31672-suprafața de 979 mp 

 -lot nr.18 nr.cadastral 31673-suprafața de 996 mp 

 -lot nr.19 nr. cadastral 31674-suprafața de 822 mp 

 -lot nr.20 nr.cadastral 31675-suprafața de 2241 mp 

 -lot nr.21 nr.cadastral 31676-suprafața de 934 mp 

 -lot nr.22 nr.cadastral 31677-suprafața de 149 mp 

 -lot.nr.23 nr.cadastral 31678-suprafața de 886 mp 

 -lot nr.24 nr. cadastral 31679-suprafața de 902 mp 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul 

comunei Coșna, prin compartimentul urbanism cadastru din aparatul de specialitate al primarului. 

 Art.3.Secretarul general al comunei Coșna, va comunica prevederile prezentei hotărâri  

Primarului comunei Coșna, Instituției Prefectului Județul Suceava, în vederea exercitării controlului 

de legalitate, precum și persoanelor interesate. 

 

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

 

         Avizat pentru legalitate, 

        Secretarul general al comunei, 

         Mariana Ivan 

Nr.6891 din 06.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.6892 din 06.12.2019 

 

R E F E R A T  DE  A P R O B A R E 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Ca urmare a admiterii cererii şi emiterii referatului de dezmembrare de către Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava - Biroul de cadastru și Publicitate imobiliară Vatra Dornei, 

imobilul  în suprafață de 26131 mp  situat intravilanul comunei Coșna, identificat în C.F. nr. 31479, 

având nr. cad. 31479, a fost dezmembrat în 24 loturi, astfel: 

Nr.lot.               Nr. cadastral alocat                                                  suprafață mp 

1 31656 1338 

2 31657 4221 

3 31658 835 

4 31659 858 

5 31660 835 

6 31661 800 

7 31662 806 

8 31663 958 

9 31664 938 

10 31665 952 

11 31666 918 

12 31667 921 

13 31668 972 

14 31669 946 

15 31670 944 

16 31671 980 

17 31672 979 

18 31673 996 

19 31674 822 

20 31675 2241 

21 31676 934 

22 31677 149 

23 31678 886 

24 31679 902 

 

Pentru înscrierea în cartea funciară a operaţiunii de modificare a imobilului C.F. 31479 Coșna, 

prin dezlipire în 24 loturi documentaţia cadastrală va fi însoţită de act autentic de dezmembrare, 

conform reglementărilor Codului Civil şi Legii 7/1996 republicată., astfel: 

Legea 7/1996 rep. Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare reglementează înscrierea în 

cartea funciară a operaţiunilor de alipire/dezlipire: 



art. 25 “(1) Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a 

acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, 

întocmite în condiţiile legii. 

(2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă 

autentică.” 

Codul civil - Legea 287/2009 - reglementează alipirile/dezlipirile la art. 879 - Modificarea 

imobilului înscris în cartea funciară :“(1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin 

alipiri, dacă mai multe imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte 

dintr-un imobil la un alt imobil ori, după caz, se măreşte întinderea acestuia.  ... (5) Operaţiunile de 

modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material şi nu 

implică niciun transfer de proprietate.” 

    Codul de procedura civila - Legea 134/2010  defineşte înscrisul autentic- art. 269 - “(1) 

Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate publică, 

de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma şi 

condiţiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, 

exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinut, semnătura acestora şi data 

înscrisului.(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică şi căruia 

legea îi conferă acest caracter.” 

Față de situația prezentată mai sus propun prezentul proiect de hotărâre spre aprobare în 

Consiliul Local. 

 

P R I M A R, 

 

Gavril Pardău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.7217 din  30.12.2019 

 

 

 

R  A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 

privind  aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris în CF nr.31479 a comunei 

cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 mp 

 

 

Domnule Primar, 

 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1-2 coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul Urbanism Cadastru, 

în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Coșna, a analizat Proiectul de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris 

în CF nr.31479 a comunei cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 

mp, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:  

 

a) Obiectul/domeniul reglementat: intră în sfera actelor administrative prin care o unitate 

administrativ teritorială își exprimă acordul cu privire la efectuarea unor operațiuni cadastrale, 

prevăzute de Legea nr. 7/1996, referitoare la bunuri aflate în proprietatea publică sau privată, precum 

și la administrarea bunurilor din domeniul public conform Legii nr 287/2009 și O.U.G. nr. 57/2019. 

b) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de 

hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile Legii nr. 7/1996 si ale Ordinului nr. 700/2014, Legii nr. 287/2009 

și O.U.G. nr. 57/2019.   

c) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: după efectuarea înscrierii documentațiilor de dezlipire  în cartea funciară se vor 

modifica elementele de identificare ale imobilelor în inventarul bunurilor domeniului privat al  

comunei Coșna , aprobate prin hotărâri ale consiliului local.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat tehnic, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, sens în care propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în prima şedinţă 

a Consiliului Local, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege. 

CONSILIER URBANISM, 

Ing.Arvinte Valentin 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6893 din 06.12.2019 

 

 

 

  Către, 

                     COMPARTIMENTUL URBANISM CADASTRU 

 

Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului  intravilan 

înscris în CF nr.31479 a comunei cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață 

de 26131 mp, cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți 

obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre, pentru a putea fi dezbătut în ședința 

consiliului local  în termen de 30 de zile, dar nu  mai târziu de data de 30.12.2019. 

 

 

P R I M AR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ,                                                                                          

     

Gavril Pardău                                                                                Mariana Ivan 

 

 

 

 

 

Am primit azi 06.12.2019 

 Proiectul nr.6891/2019 

Consilier, 

Ing.Arvinte Valentin 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.6894 din 06.12.2019                                      Data afişării pe panou afişaj :06.12.2019 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind   aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris în CF 

nr.31479 a comunei cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 mp. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 - la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 - la secretarul general al comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 16.12.2019, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 - prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 - depuse la secretarul comunei Coşna; 

 - persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul  general al comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 

alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „1. Proiect de hotărâre privind  

aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris în CF nr.31479 a comunei cadastrale 

Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 mp. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

     Nr.6894 din 06.12.2019  

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am procedat la 

afişarea anunţului privind „1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenului  

intravilan înscris în CF nr.31479 a comunei cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna 

Coșna, în suprafață de 26131 mp. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.7031 din 16.12.2019    

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii  „Proiect de hotărâre privind   

aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris în CF nr.31479 a comunei cadastrale Coșna, 

situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 mp. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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    ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.6857 din 04.12.2019 

 

R E F E R A T   

 

Domnule Primar, 

 

În baza emiterii referatului de dezmembrare de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Suceava - Biroul de cadastru și Publicitate imobiliară Vatra Dornei, imobilul  în suprafață 

de 26131 mp  situat intravilanul comunei Coșna, identificat în C.F. nr. 31479, având nr. cad. 31479, 

a fost dezmembrat în 24 loturi, după cum urmează: 

 -lot nr.1-nr. cadastral 31656 - suprafața de  1338 mp; -lot nr.2-nr. cadastral 31657 - suprafața 

de  4221 mp; -lot nr.3-nr.cadastral 31658  -suprafața de     835 mp; -lot nr.4-nr. cadastral 31659  -

suprafața de  858 mp; -lot nr.5-nr.cadastral 31660  -suprafața  835 mp; -lot nr.6-nr.cadastral 31661 -

suprafața de 800 mp; -lot nr.7-nr.cadastral 31662-suprafața de 806 mp; -lot nr.8-nr.cadastral 31663 -

suprafața de 958 mp; -lot nr.9-nr.cadastral 31664 -suprafața de 938 mp; -lot nr.10 nr. cadastral 31665 

-suprafața de 952 mp; -lot nr.11 nr.cadastral 31666 -suprafața de 918 mp; -lot nr.12 nr. cadastral 

31667 -suprafața de 921 mp; -lot nr.13 nr.cadastral 31668 -suprafața de 972 mp; -lot nr.14 nr. 

cadastral 31669-suprafața de 946 mp; -lot nr.15 nr. cadastral 31670-suprafața de 944 mp; -lot nr.16 

nr.cadastral 31671-suprafața de 980 mp; -lot nr.17 nr. cadastral 31672-suprafața de 979 mp; 

-lot nr.18 nr.cadastral 31673-suprafața de 996 mp; -lot nr.19 nr. cadastral 31674-suprafața de 822 mp; 

-lot nr.20 nr.cadastral 31675-suprafața de 2241 mp; -lot nr.21 nr.cadastral 31676-suprafața de 934 

mp; -lot nr.22 nr.cadastral 31677-suprafața de 149 mp; -lot.nr.23 nr.cadastral 31678-suprafața de 886 

mp; -lot nr.24 nr. cadastral 31679-suprafața de 902 mp; 

” Operaţiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, 

au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate.” 

Rog a analiza și a dispune aceste modificări întocmite în condiţiile legii. 

 Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă 

autentică.” 

VICEPRIMAR, 

Dorina Iuga 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


