ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui schimb de terenuri pentru cimitirul ortodox
din Cartierul „6 Martie”, municipiul Oneşti
Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de
05 aprilie 2012;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil
Lemnaru, Raportul de specialitate al Compartimentului Agricol şi Cadastru General, Avizul
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea
domeniului public şi privat;
În baza prevederilor art.1763 – 1765 ale Noului Cod Civil adoptat prin Legea
nr.287/07.07.2009, ale art.120, alin.4 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
Republicată şi ale Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.59/2010 privind achiziţionarea unei
suprafeţe de teren de 6.000 mp pentru amenjarea unui cimitir ortodox în Cartierul „6
Martie”, municipiul Oneşti;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), alin. 5, lit. b) şi art. 45, alin.3 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, Republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se însuşeşte raportul de evaluare al terenurilor ce compun suprafaţa situată
limitrof cimitirului din Cartierul “6 Martie”, str. Mărăşti, municipiul Oneşti întocmit de I.F.
Bodron Stelian, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă schimbul de imobile între Municipiul Oneşti şi doamna Bucioacă
Veronica, după cum urmează:
a) Municipiul Oneşti, persoană juridică de drept public, cu sediul în B-dul Oituz,
nr.17 transmite în proprietatea doamnei Bucioacă Veronica cu domiciliul în municipiul
Oneşti, str. Spicului, nr.63, judeţul Bacău suprafaţa de 1.732 mp situată în str. Mărăşti, zona
cimitirului catolic, identificată prin nr. cadastral 62039 potrivit Încheierii nr.3797/2011 a
Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oneşti şi înscris în CF cu nr.62039, cu
următoarele vecinătaţi: N – teren în administrarea Consiliului Local Oneşti, S – strada
Mărăşti, E – proprietate privată Zait Andrei, V – proprietate privată nr. cadastral 3316;
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b) Bucioacă Veronica cu domiciliul în municipiul Oneşti, str. Spicului, nr.63, judeţul
Bacău transmite în proprietatea privată a Municipiului Oneşti, persoană juridică de drept
public, cu sediul în B-dul Oituz, nr.17 suprafaţa de 1.732 mp situată în str. Mărăşti, zona
cimitirului catolic, identificată prin tarla 46, parcela 1489/53, cu următoarele vecinătăţi: E –
proprietate privată nr. cadastral 3316, V – proprietate privată Municipiul Oneşti, N – cărare,
S – strada Mărăşti.
Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti, domnul ing. Emil Lemnaru,
să semneze contractul de schimb în formă autentică la Biroul Notarial Public.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- doamnei Bucioacă Veronica.

Preşedinte de şedinţă,
Adobricăi Ioana

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. Jur. Daniel Spânu

Nr.34
din 05 aprilie 2012
OC/JRS
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