
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 

Tel: 00(40)263-276124; Fax: 00(40)263-276213 

E – mail primariateaca@yahoo.com 
 
   

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. 96/2021 privind modificarea și completarea inventarului  

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Teaca ,județul Bistrița Năsăud, întrunit în ședință ordinară la data 

de 27.01.2022;  

     

Având în vedere:  

- referatul de aprobare a primarului comunei, înregistrat sub nr. 370 din 19.01.2022 

- raportul   compartimentului de specialitate,  înregistrat sub nr. 371 din 19.01.2022 

 - Avizul   Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local; 

 - Adresa Instituției Prefectului nr.IID 662 din 12.01.2022  privind plângerea prealabilă la 

H.C.L. nr.96/2021  

 In conformitate cu prevederile: 

 - Anexei 53 la H.G. nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Bistriţa-

Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 

judeţelor 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 In temeiul art.129 alin(1) și (2) lit.c), art.139 alin(1) si (3) lit.g), art.196 alin(1) lit.a) și art. 

289  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I. Se modifică H.C.L. nr.96/2021 privind modificarea și completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, după cum urmează : 

a) Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:„Hotarare privind atestarea  inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Teaca‟ 

b) Se modifică  art.1 din H.C.L. nr.96/2021 și va avea următorul cuprins:  

„Art.1.Se restructurează prin renumerotare intr-o singura anexa bunurile imobile care aparțin 

inventarului domeniul public al Comunei Teaca, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.16/1999, atestat prin anexa nr. 53 la Hotărârea Guvernului nr. 905/ 2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Bistriţa-Năsăud", după cum urmează: 

 

- pozițiile de la 1-38 ramanân neschimbate, urmând ca pozițiile  din subanexe sa urmeze astfel :  

 

- poziției 1, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 39 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: “2.5. “ 

 - coloana 2: “PAȘUNE TEACA "DASELT” 

 - coloana 3:  Suprafața  57,6 ha” 



 - coloana 6: “ top. 2656, 2752, 2029 Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

-  poziției 1, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

număr prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 40 și va avea urmatorul cuprins : 

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE TEACA "STRÂMTA-RÂPOȘ” 

 - coloana 3: “top 904, 1849, suprafața 389,3 ha ” 

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr. 360 /1991” 

- poziției 1, rândul 3, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului, va deveni poziția 41 și va avea urmatorul cuprins : 

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE  TEACA"HEBES"  

 - coloana 3: “top 36, 99, Suprafața 138 ha”   

 - coloana 6: “ Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 2, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 42 și va avea urmatorul cuprins : 

  - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE  OCNIȚA"VALEA LUPULUI"  

 - coloana 3: “top 1902, 1849, suprafața 43,6 ha” 

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 2, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului, va deveni poziția 43 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE OCNIȚA FINICIOARE" 

 - coloana 3: “top 1634, suprafața 124 ha”   

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 3, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 44 și va avea urmatorul cuprins : 

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE ARCHIUD "GODOVANA"  

 - coloana 3: “suprafața 106,1 ha“  

 - coloana 6: ”Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr. 360/1991” 

- poziției 3, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 45 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE ARCHIUD  "NUCET" 

 - coloana 3: “top 1438, Suprafața 44,6 ha“ 

 - coloana 6: ‟Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr. 360/1991” 

- poziției 3, rândul 3, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 46 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE  ARCHIUD "TAUL RADULUI” 

 - coloana 3:‘ top 932, supraf. 136 ha” 

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 3, rândul 4, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 47 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “ PAȘUNE ARCHIUD "FÂNTÂNA MACARIEI"  

 - coloana 3: “TOP 926/1, suprafața 78,4 ha” 

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 4, rândul1,  pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 48 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE PINTICU "ROADESA" 

 - coloana 3: ”TOP 2035, 2041  suprafața 248,3 ha”  



 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 4, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 49 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE PINTICU "DUPĂ PUSTII" 

 - coloana 3: “TOP 1998, 2028, suprafața 94,03 ha “  

 - coloana 6 “ Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

-  poziției 4, RANDUL 3, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

număr prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 50 și va avea urmatorul cuprins : 

 - coloana 1: “2.5.”,  

 - coloana 2: “PAȘUNE PINTICU "SPINET" 

 - coloana 3: “TOP 1685, 1720, suprafața 40,4 ha”  

 - coloana 6: “, Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr. 360/1991” 

-  poziția 4, rândul 4, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului va fi poziția 51 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE  PINTICU"LA COCOȘ"  

 - coloana 3: “TOP 1902, suprafața  58 ha” 

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 5, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou număr 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 52 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE  VIILE TECII "LA CIOATA GROPII" 

 - coloana 3: “TOP 1364, suprafața 126 ha” 

 - coloana 6: “ Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 5, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 53 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE   VIILE TECII "DUMBRAVA",  

 - coloana 3: “TOP 656, 669, suprafața 68 ha”  

 - coloana 6: “ Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr. 360/1991” 

- poziției 6, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 54 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE  BUDURLENI "FÂNAȚELE DIPȘEI" 

 - coloana 3: ”TOP 247/2, suprafața 78 ha” 

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr 360/1991” 

- poziției 6, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 55 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE BUDURLENI "CREIER" 

 - coloana 3: ” TOP 1653, suprafața 48,9 ha”  

 - coloana 6: “Decizia Prefecturii Bistrița-Năsăud, nr. 360/ 1991 

- poziției 7, râmdul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 56 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE TEACA "LOT RAT PINTICU" 

 - coloana 3: “TOP 2656, 2752,  suprafața 13,5 ha”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca  HCL nr. 16/1999” 

- poziției 7, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 57 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE TEACA " PINTIC FÂNAȚE" 

 - coloana 3: “TOP 2756, 2752, suprafața 9,35 ha” 



 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 7, rândul 3, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 58 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE TEACA "BARACI" 

 - coloana 3: “top.  2700/1, 2700/2, suprafața 8,03 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 7, rândul 4, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 59 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE TEACA "RÂTUL POPII” 

 - coloana 3: “top. 3835, 3857, suprafața 2,85 ha” 

 - coloana 6:  “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 7, rândul 5, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 60 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE TEACA "RÂTUL LUNCII" 

 - coloana 3: “top 1700/2b, suprafața 5,72 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 8, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 61 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE ARCHIUD "DUPĂ CURTE" 

 - coloana 3: ”Top 1152, Suprafața 21.98 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 8, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 62 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE ARCHIUD  CURMĂTURA"  

 - coloana 3: “top. 1248, Suprafața 6,08 ha”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 8, rândul 3, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 63 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE ARCHIUD FUNDĂTURA" 

 - coloana 3: “top. 1715,1765, Suprafața 5 ha “ 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 9, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 64 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE  OCNIȚA"VALEA LUPULUI" 

 - coloana 3: “top. 4001, Suprafața 10,27 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 9, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului, va deveni poziția 65 și  va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE OCNIȚA GARĂ" 

 - coloana 3: “top. 247, Suprafața 6,02 ha”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 10, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 66 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “ PAȘUNE PINTICU ÎN ȘES"  

 - coloana 3 : ” top. 2041, 2035, Loc. Pinticu, suprafața 6,67 ha ” 



 - coloana 6 : “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 10, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 67 și  va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “ PAȘUNE  PINTICU PODIREI" 

 - coloana 3: “top. 1509, suprafața 11,17 ha “ 

  - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 11, rândul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 68  și va avea urmatorul cuprins : 

  - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE BUDURLENI "HANSURI” 

 - coloana 3: ” TOP 824, 891, suprafața  3,12 ha” 

 - coloana 6: “ Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 11, rândul 2, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 69 și va avea urmatorul cuprins : 

  - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE BUDURLENI  DUPĂ GRĂDINI" 

 - coloana 3: “top. 1856,  suprafața 0,95 ha“ 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 11, rândul 3, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 70 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE BUDURLENI "DEALU  FRUMOS" 

 - coloana 3: “top. 1760,  suprafața 4 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 11, rândul 4, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 71 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE BUDURLENI  LA SĂRĂTURĂ" 

 - coloana 3: “top. 834, 913, suprafața 4,89 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 12, randul 1, pag. 860 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 72 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.” 

 - coloana 2: “PAȘUNE  VIILE TECII PĂRĂUL SASULUI"  

 - coloana 3: “top. 262,237,747, suprafața 10,69 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 12, randul 2,  pag. 861 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 73 și va avea urmatorul cuprins :  

 - coloana 1: “2.5.”  

 - coloana 2: “PAȘUNE VIILE TECII "RÂTUL SASULUI" 

 - coloana 3: ”top. 262,237, 747, suprafața 4,9 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 13 pag. 861 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,   va deveni poziția 74 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.6.2” 

 - coloana 2: “TEREN DE SPORT”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața  1,73 ha”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 14 pag. 861 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 75 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.6.2” 

 - coloana 2: “TEREN DE SPORT” 

 - coloana 3: “Loc. Archiud, top 81, suprafața  1,5 ha”   



 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15 pag. 861 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului, va deveni poziția 76 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.6.2” 

 - coloana 2: “TEREN DE SPORT” 

 - coloana 3: “ Loc. Ocnița,  suprafața  1,5 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 16 pag. 861 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 77 și  va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.6.2” 

 - coloana 2: “TEREN DE SPORT” 

 - coloana 3: “ Loc. Viile Tecii, top 306, suprafața  1,2 ha”  

 - coloana 6: “ Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 78 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “6.4.” 

 - coloana 2: “PARC MARE” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 5606, 5605, suprafața 1,35 ha”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului va deveni poziția 79 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “6.4.” 

 - coloana 2: “PARC BISERICA EVANGHELICĂ (Purbach) ”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 5607, 5601, 5405,5603, suprafața 1,01 ha”   

  - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 2 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 80 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.5.9.” 

 - coloana 2: ”TÂRG ANIMALE” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 744, 740, suprafața 3,06 ha”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 3 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 81 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.5.9”  

 - coloana 2: ”PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața 0,8 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 4 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 82 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.1.2.”  

 - coloana 2: ”STAȚIE DE AUTOBUZ TEACA”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, Sc 30 mp, St. 60, 0,09 ” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999“ 

- poziției 5 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 83 și va avea urmatorul cuprins:  

- coloana 1: ”6.4”  

 - coloana 2: “PLATFORMĂ GUNOI” 

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 433, suprafața  2,05 ha” 

 - coloana 6: “Proprietatea Primariei HCL nr. 16/1999” 

- poziției 6 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 84 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.7.3.”  

 - coloana 2: “TROTUARE ”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 433, suprafața  4085 mp”   



 - coloana 6: “Proprietatea Primariei HCL nr. 16/1999” 

- poziției 7, pag 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 85 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.7.3.”  

 - coloana 2: “TROTUARE”  

 - coloana 3: “Loc. Viile Tecii, TOP 1, suprafața   325 mp”   

 - coloana 6: “Proprietatea Primariei HCL nr. 16/1999” 

- poziției 8 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului va deveni poziția 86 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1:”1.3.7.3.”,  

 - coloana 2: “TROTUARE ” 

 - coloana 3: “Loc. Ocnița, TOP 533, suprafața  640 mp”,   

 - coloana 6: “, Proprietatea Primariei HCL nr. 16/1999” 

- poziției 9 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului, va deveni poziția 87 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”6.4.”,  

 - coloana 2: “SPAȚII VERZI ”   

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 433, suprafața 3,2 ha ”,   

 - coloana 6: “Proprietatea Primariei HCL nr. 16/1999” 

- poziției 10 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 88 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”6.4.”,  

 - coloana 2: “SPAȚII VERZI ” 

 - coloana 3: ”Loc. Ocnița, suprafața 1,3 ha“,  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 11 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 89 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”6.4.”,  

 - coloana 2: “SPAȚII VERZI ”  

 - coloana 3: “ Loc. Archiud, suprafața 1,0 ha “  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 12 pag. 862 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 90 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1:  ”6.4.”,  

 - coloana 2: “SPAȚII VERZI ” 

 - coloana 3: “ Loc. Viile Tecii, TOP 1.190,  suprafața 0,8 ha”  

 - coloana 6: ” Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 13 pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 91 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.6.2.  

 - coloana 2: “MONUMENT UL EROILOR ”, Loc. Archiud, top.  429, suprafața 100 mp“ 

 - coloana 3: “Loc. Archiud , TOP 429, suprafața 100 mp” 

 - coloana 6: “ Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 14 pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului , va deveni poziția 92 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.6.2.” 

 - coloana 2: “MONUMENT UL EROILOR”  

 - coloana 3: ”Loc.Viile Tecii, TOP 23, lemn, suprafața 80 mp”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15 , randul 1, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 93 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PRIMĂRIE ” 

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 421, suprafață 1,5 mp“   



 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 2,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului si va deveni poziția 94 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ  POLIȚIE”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 432, suprafață 1,5 mp” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 3,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 95 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ CĂMIN CULTURAL” 

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 362 suprafață 1,5 mp” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 4,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 96 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2:“FÂNTÂNĂ BOGDAN ” 

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 362, suprafață 1,5 mp”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 5,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 97 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ COVACI ” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 57,  suprafața 1,5 mp”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 6,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului, va deveni poziția 98 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1 ”1.8.1.” 

 - coloana 2 “FÂNTÂNĂ BURT ” 

 - coloana 3 “Loc. Teaca, TOP 625, suprafața 1,5 mp” 

 - coloana 6 “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 7,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 99 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

  - coloana 2: “FÂNTÂNĂ OROSZ TEACA”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 766, suprafața 1,5 mp”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 8,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 100 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ SALAJAN ”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 766, suprafața 1,5 mp“  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 9,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 101 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PAROHIA CATOLICĂ”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 317, suprafața 1,5 mp”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 10,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 102 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

  - coloana 2: “FÂNTÂNĂ BORGOZ”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 182, suprafața 1,5 mp” 



 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 11,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 103 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ RÂPOS”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 1433, suprafața 1,5 mp”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 12,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 104 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ CIRCA UMANĂ TEACA” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 453, suprafața 1,5 mp” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 15, randul 13,  pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 105 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ LA GĂINI " 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața 1,5 mp”  

  - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 16, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului, va deveni poziția 106 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ BUNĂ  OCNITA” 

 - coloana 3: “Loc. Ocnița, Suprafața 2,5 mp”  

 - coloana 6 : Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 17, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 107 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ  LA MONUMENT "  

 - coloana 3: ”Loc. Archiud, TOP 429, suprafața 1,5 mp“  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 18, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 108 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

  - coloana 2: “FÂNTÂNĂ CĂMIN CULTURAL "  

 - coloana 3: “Loc. Pinticu, suprafața 1,5 mp”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 19,  randul 1, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou nr. 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 109 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE STRÂMTA" 

 - coloana 3: “Loc. Teaca, TOP 2254, 2238,suprafața 4,5 mp-  3 buc“ 

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999”  

- poziției 19,  randul 2, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 110 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE  BOCERAUA" 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 1849, 904 suprafața 4,0 mp, 2-buc”    

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 19,  randul 3, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 111 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”,  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE RÂPOȘ" 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, top. 1849, 904, suprafața 4 mp , 2- buc” 



 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 19,  randul 4, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 112 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE DASELT"  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, TOP 2656, suprafața 1,5 mp , 1-buc”   

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 20,  randul 1, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 113 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: ”FÂNTÂNĂ PĂȘUNE ROADESA" 

 - coloana 3: ”Loc. Pinticu, TOP 2035, 2041, suprafața 5,5 mp, 3- buc”  

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 20,  randul 2, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 114 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”,  

 - coloana 2: ”FÂNTÂNĂ PĂȘUNE STRÂMTA", 

 - coloana 3: “Loc. Pinticu, TOP 2254, 2238, supprafata 4 mp, 2- buc,   

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999 

- poziției 21,  randul 1, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 115 și va avea urmatorul cuprins: 

 - coloana 1: ”1.8.1.”   

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE HEBES"  

 - coloana 3: ”Loc. Ocnița, TOP 36, 99, suprafața 6 mp, 3- buc”   

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 21,  randul 2, pag. 863 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 116 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE VALEA LUPULUI" 

 - coloana 3: ”Loc. Ocnița, TOP 1902, suprafața 3 mp, 2- buc”  

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 21,  randul 3, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 117 si va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE FINICIOARE" 

 - coloana 3: “Loc. Ocnița, TOP 1364, suprafața 1,5 mp, 1- buc” 

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 22,  randul 1, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 118 si va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE TĂUL RADULUI" 

 - coloana 3: “Loc. Archiud, TOP 932, suprafața 1,5 mp, 1 buc”  

  - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999 “ 

- poziției 22,  randul 2, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 119 si va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE FÂNTÂNA MACARIEI" 

 - coloana 3: ”Loc. Archiud, TOP 926/1, suprafața 6 mp, 3- buc“  

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 22,  randul 3, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 120 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE NUCET" 

 - coloana 3” Loc. Archiud, TOP 1348, suprafața 2 mp, 1 buc“ 



 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 22,  randul 4, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 121 și  va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE GODOVANA" 

 - coloana 3: “Loc. Archiud, suprafața 3 mp, 2- buc” 

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999“ 

- poziției 23,  randul 1, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 122 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.” 

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE GROPI CIOATE" 

 - coloana 3: ”Loc. Viile-Tecii, top 1364,  suprafața 10 mp- 4 buc” 

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 23,  randul 2, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 123 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE DUMBRAVA " 

 - coloana 3: ”Loc. Viile-Tecii, top656, suprafața 1,5 mp, 1- buc”j 

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 24,  randul 1, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 124 și va avea urmatorul cuprins:   

 -coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNI PĂȘUNE FÂNTÂNILE DIPȘEI" 

 - coloana 3: “Loc. Budurleni, suprafața 11,5 mp, 2 buc“ 

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 24,  randul 2, pag. 865 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 125 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.8.1.”  

 - coloana 2: “FÂNTÂNĂ PĂȘUNE CREIER" 

 - coloana 3: “ Loc. Budurleni, suprafața 2 mp, 1 buc”   

 - coloana 6: “Primaria Teaca, Fonduri Pășune HCL nr. 16/1999” 

- poziției 25, randul 1, pag. 864 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 126 și va avea urmatorul cuprins : 

 - coloana 1: ”1.6.1.1.” 

 - coloana 2: “GRUP SANITAR PRIMARIE" 

 - coloana 3: “ Loc. Teaca,1 buc,6 m, top 421”   

 - coloana 6: “Primaria Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 25, randul 2, pag. 864 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 127 și  va avea urmatorul cuprins : 

 - coloana 1: ”1.6.1.1.” 

 - coloana 2: “GRUP SANITAR POPICARIE" 

 - coloana 3: “ Loc. Teaca, 1 buc, 8 m”   

 - coloana 6: “Primaria Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 25,  randul 3, pag. 864 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 128 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.6.1.1.”  

 - coloana 2: ”GRUP SANITAR TARG”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, Top 755, 4 mp, 1 buc” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 25, randul 4, pag. 864 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/1999-îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 129 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.6.1.1.” 

 - coloana 2: “GRUP SANITAR PARC”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, Top 5409, 4 mp, 1 buc”  



 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1, randul 1, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/1999 îi va corespunde un nou numar 

prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 130 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD BRUTARIE BETON”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața 32 mp L-8m,l- 4m“  

 - coloana 4: “1987” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1, randul 2, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 131 și va avea urmatorul cuprins  

 - coloana 1: ”1.3.17.2” 

 - coloana 2: “POD CENTRU” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața 18 mp L-12m, l- 1,5m“  

 - coloana 4: “1971”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1, randul 3,  pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 132 și va avea urmatorul cuprins 

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD GRADINITA” 

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața 36 mp L-18m, l- 2m“  

 - coloana 4: “1971”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1, randul 4, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 133 și va avea urmatorul cuprins 

 - coloana 1: ”1.3.17.2” 

 - coloana 2: “POD PRIMARIE”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, top 433,suprafața 36 mp L-18m, l- 2m“  

 - coloana 4: “1971”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1, randul 5, pag. 865 a Anexei 53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou numar 

prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 134 și va avea urmatorul cuprins 

 - coloana 1: ”1.3.17.2” 

 - coloana 2: “POD PRIMARIE”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca, suprafața 60 mp L-10 m, l- 6m“    

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 2, randul 1, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 135 și va avea urmatorul cuprins 

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD BISERICA BETON” 

 - coloana 3: ”Loc. Ocnita, suprafața 24 mp L-6 m, l- 4m“    

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 2 , randul 2, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 136 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD CALEA IFALAULUI” 

 - coloana 3: ”Loc. Ocnița,  suprafața 32mp L-8m,l- 4m , top 99“  

 - coloana 4: “1994“ 

 - coloana 6: “Proprietatea Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 2 , randul 3, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teacanr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 137 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.1” 

 - coloana 2: “POD FÂNAȚE LEMN “ 

 - coloana 3: ”Loc. Ocnița, suprafața 24mp L-6m, l-4m”  

 - coloana 4: “1994” 



 - coloana 6: “Proprietatea  Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 3, randul 1, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999, îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 138 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD ZUG BETON “ 

 - coloana 3: ”Loc. Archiud, suprafața 24mp L-6m, l-4m, top 50” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999”  

- poziției 3, radul 2, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999, îi va corespunde un nou numar 

prin renumerotarea inventarului va deveni poziția 139 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2” 

 - coloana 2: “POD FUNDATURA“ 

 - coloana 3: ”Loc. Archiud, suprafața 24mp L-6m, l-4m, top 493”   

 - coloana 4: “1960” 

 - coloana 6: “Proprietatea  Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 4, randul 1, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teacanr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 140 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD RÂT –BETON”  

 - coloana 3: ”Loc. Pinticu, suprafața 72 mp L-12m, l-6m, TOP 493”  

 - coloana 4: “1997” 

 - coloana 6: “Proprietatea Teaca HCL nr. 16/1999" 

- poziției 4, randul 2, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 141 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.1”  

 - coloana 2: “POD ARCALEAN LEMN”  

 - coloana 3: “Loc. Pinticu, suprafața 32mp L-8m,l-4m, top 386“  

 - coloana 4: ”1997” 

 - coloana 6 “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999" 

- poziției 4 , randul 3, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 142 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD CAP –BETON” 

 - coloana 3: “Loc. Pinticu, suprafața 8mp L-4m,l-2m, top 493“ 

 - coloana 4: ”1997”   

 - coloana 6 “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999" 

- poziției 4 , randul 4, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 143 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.1” 

 - coloana 2: “POD CAZAN LEMN” 

 - coloana 3: “Loc. Pinticu, suprafața 54 mp L- 18m, l- 3 m, top 344” 

 - coloana 4: ”1996” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 5, randul 1, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 - îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 144 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2” 

 - coloana 2: ” POD DUPĂ VALE beton”  

 - coloana 3: “ Loc. Viile-Tecii, suprafața 72mp L-12m, l-6m , top 242“ 

 - coloana 4: “1997”  

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999”, 

- poziției 5, randul 2, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou 

numar prin renumerotarea inventarului , va deveni poziția 145 și va avea urmatorul cuprins:   

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD BUDURLENI” 

 - coloana 3: “Loc. Viile-Tecii, suprafața 70 mp L-10 m, l- 6m , top 443,444“  



 - coloana 4: “1996” 

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 6, pag. 865 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 146 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.2”  

 - coloana 2: “POD  G. MÂȚII- BETON”  

 - coloana 3: “Loc. Teaca, suprafața 60 mp L-10 m, l-6 m”  

 - coloana 4: “1996”   

 - coloana 6: “Proprietatea Comunei Teaca HCL nr. 16/1999” 

- poziției 1, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului ,va deveni poziția 147 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “DRUMURI COMUNALE –TEACA”  

 - coloana 3: ”Loc. Teaca,  suprafața 133.557 mp, L- 19.536 m; lm 7m, pamant- 133.557 mp, 

piatra -0 “   

 - coloana 6: “O.G. nr 43/1997” 

 - poziției 2, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teacanr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului , va deveni poziția 148 și  va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “DRUMURI COMUNALE –OCNIȚA” 

 - coloana 3: “Loc. Ocnița, suprafața 322.200 mp L-53700m; 1m 6m  , pamant- 21.100 mp, 

piatra- 301.100 mp“  

 - coloana 6: “O.G. nr. 43/1997” 

- poziției 3, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 149 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “DRUMURI COMUNALE – ARCHIUD” 

 - coloana 3: “Loc. Archiud,  suprafața 186.500 mp L-28.100m; 1m 6,5m, piatra- 40.500 mp, 

pamant- 146.000 mp“,   

 - coloana 6: “O.G . nr. 43/1997” 

 - poziției 4, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului , va deveni poziția 150 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.”  

 - coloana 2: “DRUMURI COMUNALE – PINTICU” 

 - coloana 3: “Loc. Pinticu,  suprafața 146.400mp L-24.400 m; 1m 6m, piatra 43.200 mp, 

pamant- 103.200 mp” 

 - coloana 6: “O.G . nr 43/1997” 

- poziției 5, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului , va deveni poziția 151 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “DRUMURI COMUNALE –  VIILE TECII” 

 - coloana 3: ”Loc. Viile-Tecii, suprafața 43.763 mp L- 8056 m; 1m 6,5m, piatra 2.400 mp, 

pamant- 41.363 mp”   

 - coloana 6: “O.G . nr. 43/1997” 

- poziției 6, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teacanr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 152 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “DRUMURI COMUNALE –BUDURLENI” 

 - coloana 3: “Loc. Budurleni, suprafața 14.700 mp, L- 2100 m; 1m 7m, pamant 14.700 mp“,   

 - coloana 6: “O.G . nr. 43/1997” 

- poziției 7, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teacanr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 153 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “STRĂZI TEACA”  



 - coloana 3: “Loc. Teaca, suprafața 89567 mp, L-8442 m; 1m 9m, Top: 1554, 1498, 1484,766, 

636, 597, 1664,1706, 1726, 1423, 1604, 1544, piatra- 15.478 mp, pamant- 60.500 mp,  

 - coloana 6: “O.G . nr. 43/1997” 

- poziției 8, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului , va deveni poziția 154 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “STRĂZI OCNIȚA” 

 - coloana 3: “Loc. Ocnița, suprafața 47835 mp , L- 9048 m; 1m 7m, piatră- 22.140 mp și 

pământ-40.104 mp, top 3, 28, 5, 86, 518, 296, 241, 153, 178, 160, 72, 83, 345, 131, 132, 217”  

 - coloana 6: “O.G . nr 43/1997” 

- poziției 9, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999- îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 155 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.”  

 - coloana 2: “STRĂZI ARCHIUD” 

 - coloana 3:“ Loc. Archiud,  suprafața  39.597 mp L- 5910 m; 1m 6,7m, top- 335, 376, 12, 82, 

48, 72, 80, 403, 30, 360, 351, 298, 160,  piatră-18.007 mp și pământ- 21.590 mp”   

 - coloana 6: “O.G . nr 43/1997” 

- poziției 10, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului , va deveni poziția 156 și va avea urmatorul cuprins:  

 coloana 1: ”1.3.17.1.”,  

 coloana 2: “STRĂZI PINTICU” 

 coloana 3: “ Loc. Pinticu, suprafața  37.560  mp , L- 4873 m; 1m 7,7m ,top 437, 386, 374, 

179, 146, 75, 48, 38, 39, 486, 64, 65, 303, piatra- 21.500, pamant 16.060 mp”   

 coloana 6: “O.G . nr 43/1997” 

- poziției 11, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 157 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “STRĂZI  VIILE TECII”  

 - coloana 3: “loc. Viile-Tecii, suprafața 16.140 mp L- 2483 m; 1m 6,5m, top- 5, 355, 370, 

354, 486, 39/a, 480, 100, 101, 103, 143, 178, 204, 219, 242, 372, 371, piatra- 10.010 mp, pamant- 

6.130 mp ”   

 - coloana 6: “O.G . nr. 43/1997” 

  - poziției 12, pag. 866 a Anexei  53 la HCL Teaca nr. 16/ 1999 îi va corespunde un nou numar prin 

renumerotarea inventarului,  va deveni poziția 158 și va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: ”1.3.17.1.” 

 - coloana 2: “STRĂZI BUDURLENI” 

 - coloana 3: “Loc. Budurleni, suprafața 7906 mp L- 1180 m; 1m 6,7m, top -99, 89, 3, 15/2, 

121, 128, 48, 71, 99, 64, 34, 110, 150, 45, piatra -2540 mp, pamant- 5366 mp“  

 - coloana 6: “O.G . nr 43/1997” 

 

Art.II. Art. 2 se modifică și  va a avea următorul cuprins:  

„Art.2. Se completează inventarul domeniul public al comunei Teaca cu 6 poziții noi la 

Secțiunea I - Bunuri imobile, după cum urmează: 

 - după poziția 158 se introduc următoarele poziții: 

- poziția 159 care va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.3.7.2.” 

 - coloana 2: “Drum de exploatare agricolă  Krait, Tronson I-II” 

 - coloana 3: “Loc. Teaca,extravilan, asfaltat,  suprafața 13.265 mp, L- 1908 m; l 6-7m “  

 - coloana 4: “2020” 

 - coloana 5: “1.239.500,53” 

 - coloana 6: “Carte funciara Nr. 26964 Teaca, Carte funciara Nr. 26962 Teaca” 

- poziția 160 care va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.3.7.2.” 

 - coloana 2: “Drum de exploatare agricolă  Valea Lupului, Tronson I-III” 



 - coloana 3: “ Loc. Teaca, extravilan, asfaltat , suprafața 10.466 mp , L- 1050 m; l-7m” 

 - coloana 4: “2020” 

 - coloana 5: “746.009.42” 

 - coloana 6: “Carte funciara Nr. 26959 Teaca, Carte funciara Nr. 26961 Teaca, Carte funciara 

Nr. 26973 Teaca” 

- poziția 161 care va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.3.7.2.” 

 - coloana 2: “Drum de exploatare agricolă  Gaura Matei, Tronson I-II”  

 - coloana 3: “ Loc. Teaca, extravilan, asfaltat Suprafața 4702 mp  , L- 600 m; l 7-8 m”  

 - coloana 4: “2020” 

 - coloana 5: “501.280,54“  

 - coloana 6: “Carte funciara nr. 26966 Teaca, Carte funciara nr. 26972 Teaca” 

- poziția 162 care va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.3.7.2.” 

 - coloana 2: “Drum de exploatare agricolă  Voar” 

 - coloana 3: “ Loc. Teaca, extravilan, asfaltat suprafața 11.741 mp L- 1806 m; l 6-7m” 

 - coloana 4: “2020” 

 - coloana 5: “1.197.592,84” 

 - coloana 6: “Carte funciara Nr. 26971 Teaca” 

- poziția 163 care va avea urmatorul cuprins:  

 - coloana 1: “1.3.7.2.” 

 - coloana 2: “Drum de exploatare agricolă Ascunsa” 

 - coloana 3: “Loc. Viile-Tecii, extravilan, asfaltat suprafața 18.637 mp, L- 2344 m; l 7-8 m” 

 - coloana 4: “2020”  

 - coloana 5: “1.670.397,55” 

 - coloana 6: “Carte funciara Nr. 26988 Teaca” 

- poziția 164 care va avea următorul cuprins: 

 - coloana 1: “1.6.2.” 

 - coloana 2: “Centru Recreativ ”  

 - coloana 3: “Imobil situat in localitatea Teaca nr.659/A a)Teren- Centru recreativ în suprafață 

totală de 689 mp,  nr.adastral 28184, categoria curții- construcții, si b) cladire - Centru recreativ în 

regim de parter,nr. cadastral 28184-C1, suprafata construita 95 mp, suprafața desfăsurată 95 mp” 

 - coloana 4: “1962”  

 - coloana 5: “350.000”  

 - coloana 6: “Carte funciara nr.28184 Teaca” 

 

          Art.III. Art.3 se modifică și  va avea următorul cuprins: 

„Art.3. Bunurile imobile cuprinse în prezenta hotărâre nu au fost declarate prin acte normative de uz 

sau de interes public național.” 

 Art.IV. Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins : 

„Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul Comunei Teaca.” 

Art.V. Prezenta  hotărâre s-a adoptat cu  13 voturi  „pentru“,  din  13 consilieri  prezenti  la 

sedintă,  din 15 consilieri în funcție.  

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

- Primarul Comunei Teaca 
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Nr. 5  din 27.01.2022 


