
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREAnr. 7 
din 23.01.2019 

privind: constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 15403 mp teren arabil 
situat in extravilanullocalitatii Tl26 P7 precum si asupra terenului in suprafata de 25012 mp teren arabil 
situat in extravilanul localitatii T32 P152, 153,154, 155 

Initiator: Condrache Maricel, viceprimarul comunei Umbraresti, judetul Galati; 
Nr.inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 9389 din 11.12.2019 

Consiliullocal al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 23.01.2020; 

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 9390 din 11.12.2019; 
A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 

specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 9391 din 11.12.2019; 
A vand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
A vand in vedere prevederile art. 31 alin.(2) din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrati v; 

In baza art.l39 alin.(2) si ale art.l96 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrati v; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se constata dreptul de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 15403 mp teren 
arabil situat in extravilanullocalitatii Tl26 P7, conform planului de situatie anexat la prezenta, avand 
urmatoarele vecinatati: 

Nord- drum exploatare, nr.cadastral 101413 
Sud - numar cadastral 106416 
Est- drum exploatare, nr.cadastral 106515 
Vest- proprietatea Consiliului local Umbraresti 

Art.2. Se constata dreptul de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 25012 mp teren 
arabil situat in extravilanullocalitatii T32 P152, 153,154, 155 conform planului de situatie anexat Ia prezenta, 
avand urmatoarele vecinatati: 

Nord- numar cadastral 102170 
Sud- drum exploatare, numar cadastral101413 
Est - numar cadastral 102170 
Vest- proprietatea consiliullocal Umbraresti 

se va comunica Institutiei Prefectului, judetul Galati si se va aduce la 
comunei. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRO~R:ETA 

r;:?ltb'/7 



ANEXA NR. 1.33 Ia regulament 

MEMORIU TEHNIC 

1. Adresa imobil: Jud. Galati, Com. Umbraresti, Tl26 P7 

2. Scopullucrarii: Plan de arnplasament realizat in vederea actualizarii inventarului bunurilor care 
apartin domeniului privat al Comunei Umbraresti 

3. Scurta prezentare a situatiei din teren: 

Planul de amplasarnent a fost realizat in baza masuratorilor efectuate la indicatiile reprezentantului 

primariei Umbraresti. 

Terenul a fost identificat in extravilanul comunei Umbraresti Tl26 P7 cu suprafata de 15403 mp 

4. Operatiuni topo-cadastrale efectuate*: 

Sistemul de coordonate folosit la intocmirea documentatie este sistemul stereografic 1970. 

Nu au fost folosite puncte din reteaua geodezica de stat ci s-au folosit statiile de referinta 

amplasate la Tg. Bujor, Braila si Focsani. 

Masuratorile au fost efectuate cu echipament GPS Stonex V 30 v2. 

Prelucrarea masuratorilor s-a realizat folosind Autocad 2002 avand m vedere s1 intabularile 

anterior efectuate. 

Calculul suprafetelor a fost realizat folosindu-se acela~i program. 

Data: 28.08.2019 



ANEXA NR. 1.33 Ia regulament 

MEMORIU TEHNIC 

1. Adresa imobil: Jud. Galati, Com. Umbraresti, T32 P152, 153, 154, 155 

2. Scopullucdirii: Plan de amplasament realizat in vederea actualizarii inventarului bunurilor care 
apartin domeniului privat al Comunei Umbraresti 

3. Scurta prezentare a situatiei din teren: 

Planul de amplasament a fost realizat in baza masuratorilor efectuate la indicatiile reprezentantului 

primariei Umbraresti . 

Terenul a fost identificat in extravilanul comunei Umbraresti T32 P152, 153, 154, 155 cu suprafata 

de 25012 mp 

4. Operatiuni topo-cadastrale efectuate*: 

Sistemul de coordonate folosit la intocmirea documentatie este sistemul steriografic 1970. 

Nu au fost folosite puncte din reteaua geodezica de stat cis-au folosit statiile de referinta 

amplasate la Tg. Bujor, Braila si Focsani. 

Masuratorile au fost efectuate cu echipament GPS Stonex V 30 v2. 

Prelucrarea masuratorilor s-a realizat folosind Autocad 2002 avand m vedere s1 intabularile 

anterior efectuate. 

Calculul suprafetelor a fost realizat folosindu-se acela~i program. 

Data: 28.08.2019 


