
                                                                            ROMÂNIA 
                                                                      JUDEŢUL BRAILA 
                                                              COMUNA BORDEI VERDE

                                                                 CONSILIUL LOCAL 

                                                                  HOTARAREA NR. 16
                                                                           din 09.03.2018

privind aprobarea alipirii unor terenuri situate in localitatea Bordei Verde,comuna Bordei Verde
judetul Braila 

                Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in data
de 09.03.2018;

                Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei,d-ul Rotaru Dumitru;
- Raportul de specialitate a responsabilului in domeniul urbanismului si amenajarii  teritoriului,prin

care se solicita alipirea a doua suprafete de teren situate in localitatea Bordei Verde,comuna Bordei
Verde,avand numere cadastrale 74064; 74306 ;

- Referatul de admitere a cererii de alipire nr. C 5267 din 21.02.2018 eliberat de OCPI Faurei;
- Prevederile art.3,alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Prevederile art.879- 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicata cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Prevederile  art.25  din  Legea  nr.7/1996  a  cadastrului  si  publicitatii  imobiliare  republicata  cu

modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.100,132 – 135 din Ordinul nr.700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte
funciara,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;
               In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c,art.45,alin.3 si art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                            HOTARASTE
Art.1  (1) Se aproba alipirea imobilelor – terenuri proprietate publica a comunei Bordei Verde,judetul

Braila,situate in intravilanul localitatii Bordei Verde,comuna Bordei Verde,judetul Braila, conform Referatului
nr.C 5267 din 21.02.2018 de admitere a propunerii de alipire inscrisa in evidentele de cadastru si carte funciara
ale OCPI Braila,identificate dupa cum urmeaza:

- Teren intravilan in suprafata masurata 2104 mp,inscris in Cartea Funciara nr.74064 comuna Bordei
Verde,avand nr. Cadastral 74064,categoria de folosinta (Cc),proprietate publica a comunei Bordei
Verde;

- Teren  intravila  in  suprafata  masurata  de  417  mp,  nr.cadastral74306,categoria  de  folosinta
(Cc),proprietate publica a comunei Bordei Verde;
 (2) Prin alipirea parcelelor indicate la alin.1,se va forma un corp de proprietate nou,cu nr.cadastral
74419  situat  in  intravilanul  localitatii  Bordei  Verde,comuna  Bordei  Verde,judetul  Braila,avand
suprafata masurata de 2521 mp,categoria de folosinta (Cc),proprietate publica a comunei Bordei
Verde.

             Art.2. Se mandateaza viceprimarul comunei D-nul Petrea Aurel sa semneze actul autentic de alipire si sa
efectueze procedura de inscriere in cartea funciara a noului corp de proprietate;
             Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de viceprimarul comunei Bordei Verde si
de persoana cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului,din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul comunei.

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA,
                       Surdeanu Corneliu                                                            SECRETAR COMUNA
                                                                                                                            Viorel Zodila
           
                                                                                              
           Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate cu 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri in functie.



    
JUDEŢUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE 
PRIMAR 
NR._____din ________2018

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate in localitatea Bordei

Verde,comuna Bordei Verde ,judetul Braila 

Atribuţiile  privind  administrarea  domeniului  public  şi  privat  sunt  partajate  între  primar  şi
consiliul local. 

Astfel, potrivit dispozitiilor art 63 alin.(5), lit.d, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare una din atribuţiile primarului este de a lua
măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor
publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-
teritoriale.

 Conform  dispozitiilor  art.36  alin.1  litera  c,  şi  Consiliul  local  exercită  atribuţii  privind
administrarea domeniului public şi privat al comunei iar art.120 defineşte conţinutul domeniului public
astfel:  Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit  legii  sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public
naţional. 

Avand  in  vedere  dispozitiile  Legii  nr.213/1998,  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  constituie  domeniu  public  al  unităţii  administrativ-teritoriale
bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu
sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

Printre  acestea  se numără şi  terenurile,  aşa cum au fost  acestea  identificate  şi  aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 73/06.10.2017 respectiv: 

a)  parcela  înscrisă  în  CF  nr.71149  Bordei  Verde  sub  nr.  cadastral  71149,  cu  categoria  de
folosinţă  –  curţi  construcţii,  în  suprafaţă  de  212  mp,din  total  suprafata  inventariata  de  2976  mp
proprietate privata a comunei Bordei Verde ; 

b) parcela înscrisă în CF nr.74237 Drenea Ionel nr. cadastral 74237, cu categoria de folosinţă –
curti constructii, în suprafaţă de 417 mp, proprietate privata a d-lui Drenea Ionel (teren dat la schimb în
vederea amplasării noii investiţii – garaj masini si utilaje din dotarea primariei). 

Având în vedere faptul că s-a elaborat documentaţia tehnică pentru realizarea unor investiţii pe
aceste terenuri, este necesară alipirea celor două loturi conform regulilor cadastrale. 

Conform art.  25 din  Legea  nt.7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
proprietarii unor imobile invecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipeasca
intr-un imobil, in baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, intocmite in condiţiile legii.

 Actele  de  alipire  şi  dezlipire  a  imobilelor  inscrise  in  cartea  funciară  se  incheie  in  formă
autentică. 

În virtutea prerogativelor prevăzute de prevederile art.36 alin. (2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit.
b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  am iniţiat  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  de  alipire  a  celor  două
terenuri situate in localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde,judetul Braila. 

PRIMAR, 
Dumitru Rotaru









JUDEŢUL BRAILA 
PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE 
RESPONSABIL URBANISM 
Nr._____ din ________2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor
terenuri situate in localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, jud.Braila

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Rotaru Dumitru, primarul comunei

Bordei Verde, am constatat că acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile: 
- art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia  constituie domeniu public al unităţii
administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes
public naţional ori judeţean. 
-  art.25  din  Legea  nr.  7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare:
proprietarii unor imobile invecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să
le  alipeasca  intr-un  imobil,  in  baza  unei  documentaţii  cadastrale  şi  a  actului  autentic,
intocmite in condiţiile legii.
          Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciară se incheie in
formă autentică. 
         Terenul care face obiectul alipirii se include  în Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Bordei Verde la pozitia 7 „Sediul Consiliului Local sat Bordei
Verde“,coloana  3,  prin  Hotărârea  Consiliului  Local,adaugandu-se  la  suprafata  initiala  de
2.104 mp.
         Suprafaţa totală de 417 m.p. este destinată amplasării construcţiei specifice (garaj
masini si utilaje din dotarea primariei), fapt care impune alipirea suprafetei mai sus amintite
conform cerinţelor cadastrale,la suprafta totala de teren de 2.104 mp.

Conform  prevederilor  art.132-135  din  Ordinul  Directorului  General  al  Agenţiei
Naţionale  de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  nr.  700/09.07.2014,  privind  aprobarea
Regulamentului de avizare ,recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară: 
-Alipirea  imobilelor  alaturate  se  poate  realiza  daca  sunt  situate  in  aceeasi  unitate
administrativ-teritoriala si daca sunt toate situate in intravilan sau toate in extravilan. 
- In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, la intocmirea documentatiilor cadastrale de
alipire/dezlipire se utilizeaza suprafetele imobilelor implicate in aceste operatiuni, rezultate
din  masuratori,  pentru  care  au  fost  atribuite  numere  cadastrale,  in  conformitate  cu
prevederile legale in vigoare la data atribuirii numarului cadastral, indiferent daca aceste
suprafete au fost sau nu inscrise la acea data in cartea funciara. Daca se impune conversia
cartii  funciare,  atunci  suprafata  din  masuratori,  pentru  care  a  fost  atribuit  numarul
cadastral, se preia din planul de amplasament si delimitare. 
- In caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi si se transcriu 
in carti funciare noi. 





-  Operatiunea  de  dezlipire/alipire  a  unui  imobil  este  considerata  finalizata  in  momentul
inscrierii actului autentic de dezlipire/alipire in cartea funciara. 

Potrivit  art.879 alin.1 din Codul  civil,  imobilul  înscris  în cartea funciară se poate
modifica prin alipiri dacă mai multe imobile alăturate se unesc într-un singur imobil, dacă se
adaugă o parte din imobil  la un alt  imobil,  ori,  după caz,  se măreşte întinderea acestuia.
Deasemenea,  la alin 5 se precizează că operaţiunile de modificare a imobilului înscris în
cartea funciară prin alipiri  sau dezlipiri,  au caracter  material  şi nu implică un transfer de
proprietate. 

În vederea încheiere actului de alipire se impune promovarea unui proiect de hotărâre
în  acest  sens,  în  virtutea  prerogativelor  prevăzute  de  prevederile  art.36  alin.  (2)  lit  "c"
coroborat cu alin. (5) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. 

RESPONSABIL URBANISM,
Inspector – Macreanu Marinela 


