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 HOTARAREA Nr.28 
privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 40269 inscris in 
Cartea Funciara nr.40269 a UAT comuna Runcu, judetul Gorj si aprobarea punerii la dispozitia 

Comisiei Locale de Fond Funciar Runcu  a suprafetei de 6,94 ha teren agricol 
 

 
Consiliul local al comunei Runcu, Judetul Gorj 

 Avand in vedere: 
- Referatul  de aprobare la proiectul de hotarare ; 
- Extrasul de Carte Funciara nr. 40269 pentru imobil proprietate privata a Comunei Runcu; 
- Extrasul de Carte Funciara nr. 35569 pentru imobil proprietate privata a Comunei Runcu; 
- Ordinul nr. 700/2014 al presedintelui A.N.C.P.I  privind aprobarea regulamentului de avizare, 

receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara; 
- Prevederile art. 879, alin. 2, art. 880 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil; 
- Raportul compartimentului de resort;  
- Hotararea Comisiei Judetene Gorj nr.2809/2000; 
- Decizia civila nr.2542/3.11.2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 15331/318/2009; 
- Procesul verbal al sedintei CLFF Runcu din data de 31.03.2022; 
- Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului communist in Romania, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii 165/2013 privind masurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in 
perioada regimului communist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.25, alin(2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Runcu; 
- Prevederile art. 108, 129, alin. 2, lit. c, alin (6), lit.b), 139 alin(3), lit g), art.197, alin(1), alin(2), art.199 

alin(1), alin(2) si art 354, art.355 si art 357 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 196, alin(1), litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 Art. 1. Se aproba documentatia de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 40269, 
intabulat in Cartea Funciara nr. 40269 a UAT Runcu, in doua loturi de teren, conform planului de 
amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire scara 1:5000, dupa cum urmeaza: 

- Lot 1 cu nr. Cadastral 40681 , teren neproductiv, in suprafata de 7310 mp situat in T 416, parcelele 
37234/2, 37230/2 ; 

- Lot 2 cu nr. Cadastral 40682, teren neproductiv, in suprafata de 101043 mp situat in T 415, parcela 
35658/1, 35695, 35699, T 416, Parcela 35803, 35804, T 437, parcela 37224, 37225, 37226, 37228, 
37227, 37299, 37234/2, 37230/2, 37231, 37232, 37233 ; 

       Art. 2. Se aproba punerea la dispozitia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Runcu a 
suprafetei de 6,94 ha compusa din:suprafata de 7310 mp  cu nr. cadastral 40681, situat in extravilanul 
comunei Runcu,T 416, parcelele 37234/2, 37230/2,  si suprafata de 6,2090 ha  cu nr. cadastral 35569 
situat in extravilanul comunei Runcu,  T 436, 437, 443 , Parcela 37139, 37234/1, 37230/1, 37244, 37245, 



37246, 37347, 37350, 37251, 37252, 37253, 37255, 37256, 37257, 37258, 37259, 37260, 37261, 37457/1, 
37458/1 din terenul proprietate privata a comunei Runcu,,judetul Gorj  in vederea emiterii titlului de 
proprietate pe numele def.Cuza Smaranda Simona. 

Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Runcu in vederea reprezentarii comunei Runcu si  
Consiliului local Runcu, in fata notarului public, precum si in fata Oficiului de cadastru si Publicitate 
Imobiliara Gorj, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului mai sus 
identificat. 

Art.4. Primarul comunei Runcu, judetul Gorj,  prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari, cu respectarea dispozitiilor din actele normative in vigoare. 
           Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicata  institutiilor si persoanelor interesate  prin grija Secretarului 
general al Comunei Runcu, judetul Gorj.  
         Adoptată în ședința  extraordinară  de indata din data de  10.05.2022 cu un număr de  11 
voturi „ pentru” din cei 11 consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al 
consilierilor în funcţie.   

 

  Data: 10.05.2022 
 

 

   PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                    CONTRASEMNEAZA,                   
            CONSILIER                                                           SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
    JIANU SERGIU-ALIN                                                                VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


