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PROJECT DE HOTAflA.RE 
privind acordul pentru trecerea 111111i bun imobil- teren situat 'in localitatea Ocnita 

din domeniul privat 'in domeniul public al Comunei Tcaca 

Consiliul Local al Comunei Tcaca, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit iii ~edinta ordinara 

Avand 'in vederc: 
- referatul de aprobare a Primarului Comu1'1ei Teaca,j udetul Bistrita-Nasaud nr. 

871 I /2 1.10.2021 . . . 

- rnportul cornpartimentului de specialitate privind necesitatea aprobarii trecerii terenului 
intravilan in clomeniul public al comunei Teaca nr. 8712/ 2 I. I 0.2021 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

in conformitate cu: 
- prevederile art.1 29 alin(2) lire) ~i art:296 alin(2) din O.U.G.nr.57/20 19 privind Coclul 

administrative, cu mod ificarile ~i completari le tdterioare' . 
- prevederile art.863 lit. e) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

moclificarile ~i completarile ulterioare · · · 

In temeiul art.139 alin(3) lit.g) ~i art. I 96 alin(I) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

HOT A.RA.~TE: 

Art.1. Seda acordul pentru trecerea din domeniul privat ill domelliul public al Comullei Teaca al 
imobilului teren situat in intravilanul localitatii Ocnita, 1nscris 1n CF nr. 27457 Teaca tll suprafata de 368 
mp 

Art.2. Se aproba includerea in domeniul public al comunei Teaca ~i completarea inventarului 
bunurilor care apartin domeniului public cu imobilului prevazut la art. I 

Art.3. Cu ducere la 1ndeplillire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza primarul comunei Teaca ~i 
Comisia speciala care ca atributii in 1ntocmirea ~i actualizarea invelltarului bunurilor apart inancl 
domcniului public · 

Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .... ... voturi "pentru", din ........ consilieri 
prezenti, cl in 15 consi I ieri in functie . 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud 
- OCPI Bistrita Nasaud 
- Primarul comunei Teaca 

Initiator, 
PRIMAR 

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 

Aviz de legalitate, 
SECRETAR GENERAL UAT 

CIO~AN ANA 



PRIMARIA COMUNEI TEACA 
Nr. 8711 din 21.10.2021 

REFER.AT DE APROBARE 
privind aconlul pcntru treccrea 111111i bun imobil teren situat 111 localitatea Ocnifa 

din domeniul privatin domeniul public al Comunei Tcaca 

Primarul comunei Teaca, avand 1n vedere faptul ca s-a identificat un 

teren imobil, care se afla 1n domeniul privat al comunei Teaca, am initiat un 

proiect de hotarare 111 vederea trecerii acestuia din domeniul privat al comunei 111 

domeniul public al comunei, imobilul teren identificat 111 CF 27457 va urma sa 

faca obiectul unei investipi care va avea ca destinape o utilitate publica ~i, ca 

urmare, este necesara trecerea acestuia din domeniul privat 111 domeniul public. 

Pentru terenul imobil indentificat in CF 27457 se impune a modifica ~i 

completa inventarul domeniul public al Comunei Teaca. 

Drept urmare, propun trecerea terenului imobil situat In intravi lanul 

Comunei Teaca, care face obiectul investipei, din domeniul privat 111 domeniul 

publi al comunei ~i aprobarea proiectului de hotarare pe care-I consider lega l ~i 

oportun. 

PRJMAR, 
Muntean Damian Iustian 



PRIMARIA COMUNEI T EACA 
Nr. 8712 din 21.10.2021 

RAPORT 
privincl acordul pentrn trcccrea unui bun imobil teren situat in localitatca Ocnita 

din domcniul privat in domeniul public al Com1111ci Tcaca 

A vancl ,n veclere : 

- prevederile art.129 alin(2) lit c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

adm inistrativ: " Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu(ii: 

atribu(ii privind administrarea domeniului public !ji privat al comunei, ora!jului 

sau municipiul11i " ~i art.296 alin(2) ttTrecerea unui bun din domeniul privat al 

1111ei unila(i administrativ - teritoriale 111 domeniul public al acesteia se face prin 

hotarare a consiliului judefean, respectiv a Consiliului General al J\llunicipiului 

B11c11re~·ti ori a consiliului local al com11nei, al ora!jului sau al m11nicipiului, dupa 

caz " 

- prevederile art. 863 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata, cu modificarile ~i completari le ulterioare 

- referatul de aprobare al primarului comunei Teaca privind necesitatea 

trecerii imobilului 111 domeniul public pentru a se utiliza 111 interes public 

prop1111 trecerea din domeniul privat 111 domeniul public al Comunei Teaca al 

imobilului teren situat 111 localitatea Ocnita, Comuna Teaca, 1nscris 111 CF nr. 

27457 Teaca. 

Intocmit 
Sing. Szabo Janel Viorel 


