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Privind modificarea Comisiei de delimitare a limitelor
comunelor Ciurea si Miroslava, judelul Iasi
Prefectul judetului Iagi;
AvSnd in vedere prevederile art.11, alin.4 din Legea cadastrului 9i publicitdtii imobiliare
nr.717996, republicat5 coroborate cu prevederile pd3.2.2. din Ordinul nr.534/2001 privind

aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general,

cu modificirile

si

completSrile ulterioare;
Av6nd in vedere dispoziliile art.11, alin.9, 14 si 15 din Legea cadastrului Si publicitSlii
imobiliare nr.7/L996, republicati, cu modific5rile si completErile ulterioare;
Av6nd in vedere adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliari Iasi inregistrati
n.
sub
15695/2017;
Av6nd in vedere H.G. nr. 554104.08.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar,
prin detasare, in conditiile legii, a funcliei publice de subprefect al judelului Iagi de c5tre
doamna Iosub Valentina;
Av6nd in vedere Referatut nr.y'6o4f //.o?2017 prin care se supune spre
aprobare emiterea ordinului prefectului privind modificarea comisiei de delimitare a limitelor
dintre UAT Ciurea 9i UAT Miroslava;
In temeiul art.26 din legea nr.34012004 privind prefectul gi institutia prefectului,
republicatS, emite
ORDI N

t

prezentu,'

Art.1. Se modific5 Comisia de delimitare a limitelor comunelor Ciurea si Miroslava,
judelul Iagi, avSnd urmitoarea componenld:
Pregedinte al comisiei:
Valentina losub, Subprefect, Institutia Prefectului-ludetul iasi;
Membrii:
l.Lupu
Primar comuna Ciurea, judetul lasi;
Primar comuna Miroslava, judetul Iasi;
2. Ni!5
3. Plegescu Cristian
consilier cadastru ln cadrul Serviciului Cadastrului al OCPI;
inspector cadastru in cadrul Prim5riei comunei Ciurea;
4. Nicolaev
5, Strugaru Ana
consilier cadastru in cadrul PrimEriei comunei Ciurea;
6. Chelaru
consilier cadastru in cadrul PrimEriei comunei Ciurea;
7. Cusuturi
inginer cadastru in cadrul Prim5riei comunei Miroslava;
Secretari comisie de delimitare
1. Hulanu
Secretar comuna Ciurea, judetul Iasi;
2. Ursanu Ancuta-Lenuta, Secretar comuna Miroslava, judetul Iasi.
Art.2. Compartimentul Informare gi Relalii Publice din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Iasi va comunica copii ale prezentului ordin d-nei Subprefect Valentina losub,
Primariei comunei Ciurea, Prim5riei comunei Miroslava, OCPI Iasi
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privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor
comunelor lpatele si $cheia, judelul lagi
Prefectul judetului Iagi;
Av6nd in vedere prevederile art.11, alin.4 din Legea cadastrului si publicit5tii imobiliare nr.7/L996,
republicatS coroborate cu prevederile pd.4.2.2. din Ordinul nr.534l20}l privind aprobarea Normelor

tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare;
AvAnd in vedere dispoziliile art.11, alin.9 - alin.12 din Legea cadastrului si publicit5tii imobiliare
N.71t996, republicatd, cu modific5rile si co4pletdrjlq glterioare;
tr!h017 prin care se supune spre aprobare emiterea
AvSnd in vedere Referatul
ordinului prefectului privind constituirea comisie de delimitare a limitelor dintre UAT Ipatele si UAT
Scheia;
AvAnd in vedere Dispozilia nr.119/ U.05.2017 emise de Primarul comunei Ipatele prin care
nominalizezi persoanele din cadrul aparatului de spacialitate a primarului pentru a face parte din
comisie;
Av6nd in vedere Dispozilia nr.146117.05.2017 emisi de Primarul comunei Scheia prin care
nominalizezi persoanele din cadrul aparatului de spacialitate a primarului pentru a face parte din comisia
de delimitare a hotarelor;
Avind
vedere adresa nr.3980/13.07.2016, inregistrati
institulia noastrS sub
nr.72882114.O7.2OL7, prin care Apele Romine - Administralie bazinalS de api Prut-Barlad - Sistemul de
gospod5rire a apelor Iagi prin care a desemnat reprezentantul in comisia de delimitare a limitelor de pe
raza judelului Iagi;
Av6nd
vedere adresa nr.15319/18.07.2017, inregistrate
institulia noastri sub
nr.13086/18.07.2017, prin care Oficiul de Gdastru 9i Publicitate ImobiliarS Iagi
desemnat
reprezentantul siu in comisia de delimitare teritorialS de pe raza judelului Iasi.
In temeiul art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul 5i institutia prefectului, republicati,
prezentul:
emite
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ORDIN

Art.l.

Se constituie Comisia de delimitare a limitelor comunelor Ipatele si Scheia, judelul lagi,
av6nd urm5toarea component5 :
Pregedinte al comisiei;
R5zvan-Bogdan Abalagi, Subprefect, Institulia Prefectului-Judetul Iagi;

-

Membrii:

Costici,
D;nut,
Ovidiu,
4. Boca Bogdan
5. Polcovnlcu Nicolae,
6. Mustere! Ioan,
7. Bors Virgil,

Primar comuna Ipatele, judelul lagi;
Primar comuna Scheia, judelul Iagi;
consilier cadastru in cadrul Serviciului Cadastrului al OCPI;
reprezentant Apele Rom6ne;
Viceprimar comuna Ipatele;
referent cadastru in cadrul Primiriei comunei Ipatele;
Viceprimar comuna Scheia;
8. Agheorghiesei Verginel-Nicugor, refernt fond funciar in cadrul PrimSriei comunei ftheia;

1. Postirnac
2. Ababei
3. Plesescu Cristian

Secretari comisie de delimitare

Liliana,
CEtElin,

Secretar comuna lpatele, judelul Iasi;
Secretar comuna gcheia, judelul Ia9i.
Art.2. Compaftimentul Informare Si Relatii Publice din cadrul Institutiei Prefectului Judelul IaSi
va comunica prezentului ordin domnului R5zvan-Bogdan Abalagi, Primariei comunei Ipatele, Primiriei
comunei 9cheia, Apele Rom6ne - Administralie bazinal5 de api Prut-Berlad Sistemul de gospod5rire a
apelor lasi, OCPI Iasi.
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NR.
privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor
comunelor Ciurea 9i Miroslava, judelul lagi
Prefectul judetului Iagi;
Av6nd in vedere prevederile art.11, alin.4 din Legea cadastrului 9i publicitilii imobiliare
nr.71t996, republicati coroborate cu prevederile pd.4.2.2. din Ordinul nr.534/2001 privind

aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;
Av6nd in vedere dispoziliile aft.ll, alin.9, 14 9i 15 din Legea cadastrului 9i publicitdlii
imobillare nr.71t996, republicatS, cu modific5rile gi completirile ulterioare;
Av6nd in vedere Referatul nr. it'54 | / ./- r--/20!7 prin care se supune spre aprobare
emiterea ordinului prefectului privind constituirea comisie de delimitare a limitelor dintre UAT
Ciurea gi UAT Miroslava;

Av6nd in vedere Dispozilia nr.B0B/20.09.2016 emis5 de Primarul comunei Ciurea prin care
nominalizezE persoanele din cadrul aparatului de spacialitate a primarului pentru a face parte din
comisie;
Av6nd in vedere Dispozitia nr.487l06.10.2016 emisi de Primarul comunei Miroslava prin
care nominalizezd persoanele din cadrul aparatului de spacialitate a primarului pentru a face parte
din comisia de delimitare a hotarelor;
Av6nd in vedere adresa nr.207471.01.LL 2016, inregistratS la institutia noastrd sub
nr.18013/02.11.2013, prin care Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Iagi ca desemnat
reprezentantul sEu in comisia de delimitare a limitelor dintre UAT Ciurea 9i UAT Miroslava.
In temeiul art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul gi institutia prefectului,
republicatS, emite prezentul:

ORDIN

Art.1.

Se constituie Comisia de delimitare a limitelor comunelor Ciurea Si Miroslava, judelul

Iasi, avAnd urmdtoarea componentd:
Pregedinte al comisiei:
Rizvan-Bogdan Abalagi, Subprefect, Institulia Prefectulul-Judetul Iasi;

-

Membrii:
l.Lupu C5tdlin,

Primar comuna Ciurea, judelul Iagi;
2. Nili
Primar comuna Miroslava, judetul lagi;
3. Plegescu Cristian Ovidiu, consilier cadastru in cadrul Serviciului Cadastrului al OCPI;
4. Nicolaev
inspector cadastru in cadrul Prim6riei comunei Ciurea;
5. Strugaru Ana
consilier cadastru in cadrul Prim5riei comunei Ciurea;
6. Chelaru
consilier cadastru in cadrul Primiriei comunei Ciurea;
7. Cusuturd
inginer cadastru in cadrul Primiriei comunei Miroslava;

Dan,

loan,
Maria,
Cristina,
Corneliu,

Secretari comisie de delimitare
1. Hulanu
2. Ursanu

Monica,

Ancuta-Lenula,

Secretar comuna Ciurea, judelul Iagi;
Secretar comuna Miroslava, judetul Iasi'

41!.,2, Compartimentul Informare 9i Relatii Publice din cadrul Instituliei Prefectului Judetul Iasi va comunica prezentului ordin domnului Rizvan-Bogdan Abalagi, Primariei comunei
Ciurea, Primdriei comunei Miroslava, OCPI lagi.
to . t
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ORDIN
privind componenta Comisiei pentru delimitarea gi marcarea l!mitei
de hotar dintre comuna SibSoani, judegul Neamt gi
comuna REchiteni, judetul Iagi
Niculina DOBR.ILA, Prefectul judelului Neamt
Marian GR.XGORA9, Prefectu| judetuh.ri Iagi
Av6nd in vedene

-

gi

:

referatul nr. 849 din 20 ianuarie 2077

al

Serviciului verificarea

legalitStii actelor, contencios administrativ gi procese electorale;
- adresa Consiliului judetean Neamt nr, 829 din 20 ianuarie 201V,
inregistrat5 la Institutia Prefectului - judelul Neamf sub nr. B4B din aceeagi
datS;

'',

-

adresa Oficiului de Cadastru 5i Publlcitate Imobiliari Neamt nr.265
din 18 ianuarie2017, inregistrat5 la prefectur5 sub nr.755 din aceeagidatS;

-adresa Oficiului
1302120 .07 .20t7

de

Cadastru

gi

Publicitate ImobiliarE

Iasi

nr.

;

- adresa Consiiiului Judelean Iasi nr.1B79l20.0L.2077;
- referatul nr.li3 ". din 25 ianuarie 20L7 al Serviciului Juridic;

- prevederile aft.

11 alin. (2) lit.,,b" gi alin. (a) din Legea cadastrului qi
publicitdtii imobiliare nr. 711996, republicatS, cu modificErile gi complet5rile

ulterioare, coroborate cu cele ale pct. 4.2.5.1 din anexa nr. 1 la ordinul
ministrului administrafiei publice nr. 53412001 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru introducerea cadastrului general,

cu

modificirile

gi

plet5rile ulterioa re;
- dispozitiiie art. 19 alln. (1) Iit. ,,a" gi alin. (2) din Legea nr. 34012004
privind prefectul gi institutia prefectului, republlcatS, cu modificirile
ulterioare;
'-e-m-i1^-..
1n temeiul dispoziliilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 34A20A4,

com

prezentul
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ORDIN:
Art. 1 Se constituie Comisia comund pentru delimitarea gi marcarea
limitei dintre teritoriile administrative ale comunei SSbEoani, judelul Neamt
comunei RSchiteni, judeful iagi, in urm5toarea componen!5:

5i

Copregedinti ai comisiei:

-

juridic superior, Institufia Prefectului -

-

juridic superior Institutia Prefectului

GHEORGHE PALADE, consilier
judetul Neamt;
FLORIN BASCEAUS, consilier
judetul Iagi;

-

Membri:

-

CONSTANnN $TEFAN ZAHARIA, inginer gef, Oficiul de Cadastru gi
Publicitate ImobiliarE Neam!;
OVIDiU PLESESCU consilier, Oficiul de Cadastru gi Publicitate
ImobiliarE Iagi;
CORNEL VIOREL GALBAN, Sef serviciu, Serviciul Amenajarea

-

-

-

Teritoriului, Urbanism

si

Autoriz5ri

in

Construclii

din cadrul Consiliului

;udetean Neam!;

-

DORiN SAVLOSCHI, consilier superior, Consiliuljudetean Iagi;
- VALERIA DASCALU, primarul comunei SEbSoani, judetul Neamt;
,= PETRE DOBO$, primarul comunei R5chiteni, judetul Iagi;
- DANIELA SOROCEANU, secretarul judetului Neamt;
- UCnqUIOeRA VERNICA, secretarul judelului Iagi.

Prezentul ordin va fi comunicat Institutia Prefectului - judetul
Iagi, Consiliului judetean Neam[, Consiliului judetean Ia5i, Oficiului de
Cadastru gi Publicitate Imobiliari Neamt, Oficiului de Cadastru gi Publicitate
Imobiliari Iagi, PrimEriei comunei SEbSoani, judetul Neam[, PrimSriei
comunei R5chiteni, judetul Iagi, persoanelor nominalizate, precum 5i altor
autorit5ti sau institutii p ubli
ate.
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