
JUDETLJL 13ISTRITA-NA.SA.UD 
PRll'vlARIA COtvlUNEI TEACA 
Nr. I 6/ 202 I 

PROJECT DE HOTARARE 
privind aprobarca acorclului de racliere din CF nr. 28551 Tcnca, a drcptului de proprietntc 

privata a Comunei Tcaca 

Consiliul Local al Comunei Teaca, jucleful Bistrita-Nasaud, 'intrunit in ~cdinta orclinara 

A vftnd in vcderc: 
-referatul de aprobare al primarului nr.I399/ 17.02.2021 ; 

-raportul compartimentului de specialitate nr. 1400/ 17.02.2021; 

-extrasul er 28551 Teaca; 

-1 ICL Teaca nr. 82/ 28. 10.2021 privincl acordul pentru trecerca irnobilului teren, situat 'in 

intravilanul localitatii Budurleni , in suprafata de 225 mp, identificat cu er 309, nr. topo 79/2, 80/2 ~i 

CF 310, nr. topo 79/1 , 80/ I 111 domeniul privat al Comunei Teaca 

-HCL Teaca nr.93/ 13.12.2021 pentru revocarea HCL Teaca nr.82/ 2021 privind acordul 

pentru trecerea unui bun imobil- teren din dorneniul public 111 clo111eniul privat al Comunei Teaca; 

-avi zul comisiilor de specialitate din caclrnl consiliului local. , · 

in con form ita tc cu prevcderile : 

-art. 355 din O.U.G. nr.57/ 20I9 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 

ulter ioare; 

-art.885, alin (2) ~i alin.(4) din Legea nr.287/ 2009 privind Coclul Civil, republicata, cu 

rnodificarile ~i completi'irile ulterioarc; 

-art.28, alin (6) din Legii nr.7/I996 a cadastrului ~i publieitatii imobiliare, republicata, cu 

moclificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

-Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara nr. 

700/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

in temeiul art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(14) ~i art.I39 alin (3) lit.g) din O.U .G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

·'' 
HOT A.RA~TE: 

Art.1. Se aproba acorclul de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de proprietate 

privata a Comunei Teaca asupra terenului situat in intravilanul localitatii Budurleni , 'in suprafata de 

225 mp. 

Art.2. Cu clucere la incleplinire a prczentei hotarari se 'incredinteaza primarul comunei Tcaca. 



Art.3. Prezenta hotarare a fast adoptata cu un numar de voturi ''pentru" , din~consilieri 
prezenti ~i __ consi lieri in functie. 

Art.4. Prezenta hotarnre se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud; 
- primarul comunei Teaca; 
- Compartimentul Agricol , Urbanism, Cadastru. 

Initiator, 
PRIMAR, 

Muntean Damian Iustian 

Aviz de legalitate, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

Cio~an Ana 



PRitvlA.RIA COMUNEJ TEACA 
Nr. 1399 din 17.02.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea acordului de racliere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de 

proprietate privata a Comunei Teaca 

A vand 111 veclere, 
lmobilul situat in intravilanul satului Buclurleni, care a trecut in 

proprietatea privata a Comunei Teaca, prin adoptarea HCL nr.82/ 28.10.2021 a 
ge11erat 1nscrierea 111 CF nr.28551 Teaca. 

La sesizarea Serviciului pentru verificarea legalitatii actelor, a aplicarii 
actelor normative ~i contencios-admi11istrativ din cadrul Institutiei Prefectului
Judetul 8 -N s-a constatat ca actul de autoritate a fost adoptat cu incalcarea 

prevederilor legale, 1ntrucat din analiza documentatiei cadastrale idenlificarea 

cu CF 309, nr. top 79/2, 80/2 ~i CF 310, nr.top 79/1 , 80/1 este u11a eronata, 1n 

realitate incalcand dreptul de proprietate privata a cetatenilor 1nscri~i 111 cartea 
funciara ~i referindu-se la coli funciare sistate, motiv pe11tru care s-a impus de 
urgenta revocarea hotararii adoptate. 

Astfel, la data de 13.12.2021 a fost adoptata HCL nr.93 privind 

revocarea HCL nr.82/2021 iar dreptul de proprietate 1nscris in CF este mentinut 

artificial, fti11d lipsiti de- capacitatea de exercitiu ~i folosinta asupra bunului 
respectiv. 0 atare ii1scriere, 1n neconcordanta cu Hotararea revocata nu poate 

genera decat radierea dreptului de proprietate din cartea funciara ~i prin urrnare 
consider oportuna adoptarea unui proiect de hotarare privind· aprobarea 

acordului de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de proprietate privata 
a Comunei Teaca. 

PRIMAR, 

Muntean Damian Justian 



PRJMA.RIA COMUNEI TEACA 
Nr. 1400 din 17 .02.2022 

RAPORT DE SPECIALIT A TE 

privind aprobarea acorclului de radiere din CF nr. 28551 Teaca, a dreptului de 
proprietate privata a Comunei Teaca 

Avand 111 vedere: 

-Extrasul CF 111< 28551 Teaca ce adevere~te dreptul de proprietate privata 
al Comunei Teaca pehtru suprafata de 225 mp situata 'in intravilanul satului 

Budurle11i; 
- Dreptul de proprietate sus-mentionat, 1nscris ca urmare a adoptarii HCL 

Teaca nr. 82/ 28.10.2021 privind acordul pentru trecerea imobilului teren, situat 
111 intravilanul localitatii Bt1durleni, 'in supi·afata de 225 mp, identificat cu CF 
309, nr. topo 79/2, 80/2 ~i CF 310, nr. topo 79/1, 80/1 111 domeniul privat al 
Comunei Teaca ~i a actului administrativ (Certif. fiscal) nr. 425/ 23 .11.202 lemis 
de Primaria Teaca; 

-Adresa lnstitutiei Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud nr. IID 2358 din 
18.11.2021 privind plangerea prealabila la Hotararea nr.82 din 28.10.2021 

adoptata de Consiliul Local al Comunei Teaca; 
-HCL Teaca nr.93/ 13 .12.2021 pentru revocarea HCL nr.82/ 2021 privind 

acordul pentru trecerea unui bun imobil- teren din domeniul public 'in domeniul 

privat al Comunei Teaca. 

In confon~1itate cu prevederile art.355 din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ,, Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau 
al unitatilor administrativ - teritoriale se afla 'in circuitul civil ~i se supun 
regulilor prevazute de Legea nr. 287 /2009, republicata, cu modificarile 
ulterioare, daca prin lege nu se prevede altfel". 

Ast.fol, 'in temei_ul Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, conform prevederilor art.885, alin. (2): 

,,Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea 

funciara, cu consimtamantul titularului, dat prin 'i'nscris autentic notarial. Acest 

consimtamant mt este necesar claca dreptul se stinge prin 'i'mplinirea termenului 

aratat 111 1nscriere ori prin decesul sau, dupa caz, prin 'i'ncetarea existentei juridice 
a titularului , daca acesta era o persoana juridica." Totodata, art.885, alin (4) din 
Legea nr.287/ 2009 privind Codul civil, stipuleaza: ,,Hotararea judecatoreasca 



definitiva sau, 111 cazurile prevazute de lege, actul aulorita\ii admini strative va 

,nlocui acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamantul titularului". 
In egala masura, Legea nr.7/ 1996 a cadastrului ~i publicitatii imobiliare, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin art. 28, alin.(6) 
prevede ca ,,lntabularea sau tnscrierea provizorie poate fi ceruta de orice 

persoana care, potrivit tnscrisului original, hotararii judecatore~ti sau hotararii 

autoritc1/ii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa 
dobandeasca sau sa stinga un drept tabular". 

In deplina concorclanta cu cele expuse mai sus, propun supunerea 
clezbaterii Consiliului Local, apreciind ca se impune promovarea unei HCL 
privind aprobarea acordului de radiere a dreptului de proprietate aratat. 

INSPECTOR DE SPECIALITA TE, 
ATODIRESE TATIANA 


