ROI\IANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEA CA

Nr.13 / 2022
PROIECT DE HOTARARE
privind trecerca unui imobil- teren situat in intravilanul localitatii Archiud, in suprafata de
12.775 mp, din proprietatca Statului Roman in domeniul public al Comunei Teaca

Consiliul Local al Comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, 1ntnmit in ~ed inta ordinara
Avand in veclcre:

- referatul de aprobare al primarului nr. 1401/17.02.2022
- raportul compartimentului de specialitate nr.1402/17.02.2022
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
- documentatiile topografice intocmite de catre un expert autorizat
In conformitate cu prcvederilc:
- art 36 alin.(I) din Legea nr.18/ 1991 privind fondul funciar, cu modificarile ~i completarile
ulterioare
- art. 112 alin.(1) ~i (2) din Legea 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile ~i
completarile ulterioare
- art.27,alin. (I) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului ~i publicitatii imobiliare, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare
- art. 6 alin. (I) din Legea nr. 2 I3/1998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic al acesteia,
cu modificarile ~i completarile ulterioare
- art.129 alin. c), a11. 292 alin. (I) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Cod ul administrativ, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare
in temciul prcvederilor art. 196 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare

HOTARA~TE:
Art.1. Se declara imobilul teren situat in intravilanul satului Archiud, Comuna Teaca, inscris 1n
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Carte Funciara nr. 25215 Teaca, nr. topo. 60/1/2/1/2/2/1 , 64/3/2/2/1, 1n suprafata de 12.775 mp, bun de
interes public.
Art.2. Se aproba trecerea, imobilului-teren mentionat la a11. l, din proprietatea Statului Roman
in domeniul public al comunei Teaca.
Art.3. Se insu~e~te clocumentatia cadastrala intocmita de catre expert autorizat, conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.4. Imobilul prevazut la art. I nu face obiectul unor cereri de reconstituire a clreptului de
proprietate privata sau de restituire, depuse in temeiul actelor nonnative cu caracter special privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobi lelor preluate in mod abuziv
de Statul Roman in perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, m, este grevat de sarcini ~i nu face
obiectul vreunui litigiu.
Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Teaca.

Art.6. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de voturi "pentru" , din consilieri

prezcntt s1 _ consilieri 111 functie.
Art.7. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud
- Compartiment urbanism - cadastru
- O.C.P.l. Bistrita-Nasaud
- Prirnarul comunei Teaca
PRIMAR
MUNTEAN DAMIAN JUSTIAN

_·- ~ ·-

Avizat pt.legalitate,
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
CIO~AN ANA

PRIMARIA COMUNEI TEACA
Nr. 1402 din 17.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind trecerea unui imobil- teren situat in intravilanul localitatii Archiud, in suprafata de
12.775 mp, din proprictatea Statului Roman in domeniul public al Comunei Tcaca

1.
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Avand 111 vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. / 2022 a Primarului
Comunei Teaca ~i Proiectul de hotarare privind trecerea unui imobil- teren situat in intravilanul
localitatii Archiud, 111 suprafata de 12.775 mp, din proprietatea Statului Roman in domeniul public al
Comunei Teaca, facem urmatoarele precizari:
- necesitatea trecerii imobilului teren situat in intravi lanul localitatii Archiud, 111 suprafata de
12.755 mp, Carte Funciara nr. 25215 Teaca (provenita din conversia de pe hattie a Cartii Funciare vechi
nr. 650 Archiud) asupra caruia am dobandit folosin!a operativa 1ncepand cu anul 1968, 111 scopul
realizarii 111 viitor a unui proiect de interes public, pentru promovarea spo1tului ~i a activitatii fizice ca
instrument benefic pentru 1mbunatatirea ofertei de educatie ~colara,
- conform art. 112 alin (2) din Legea l/2011 privind Educatia nationala, terenurile ~i cladirilc
unitatilor de educatie timpurie, de 1nvatamant pre~colar, ~colilor primare, gimnaziale ~i liceale, inclusiv
ale celorlalte niveluri de 111vatamant din cadrul acestora, 1nfiintate de stat, fac parte din dome11iul public
local ~i sunt administrate de catre consiliile locale.
- documentatia cadastrala 1ntocmita de catre expert autorizat, Bodnariu Daniel, conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.
- prevederile art. 27, alin (I) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului ~i publicitatii imobiliare,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare
- prevederile art.36 alin (I) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, care prevede urmatoarele tere11urile aflate 111 proprietatea statului, situate 111
i11travilanul localitatilor ~i care s·unt 111 admi11istrarea primariilor, la data prezentei legi, tree 111
proprietatea comunelor, ora~elor sau a municipiilor, unnand regimul juridic al terenurilor prevazute la
art. 26.
- potrivit art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i
completarile ulterioare, trecerea unui bun din clomeniul public al statului 111 domeniul public al unei
unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local al comunei prevazute la a11. 287 lit. a),
care au 1n administrare bunul respectiv, daca prin lege nu se dispune altfel.
Propun aprobarea unui proiect de hotarare pentru trecerea unui imobil- teren situat 111
intravilanul localitatii Archiud, 111 suprafata de 12.755mp, din proprietatea Statului Roman 111 domeniul
public al Comunei Teaca

intocmit
Consilier juridic
Birau Oana Ramona
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PRIMARIA COMUNEI TEACA
Nr. 1401 din 17.02.2022

REFERAT DE APROBARE
privind trecerea unui imobil- teren situat 111 intravilanul Jocalitafii Archiud, in
suprafata de 12.775 mp, din proprietatea Statului Roman 1n domeniul public al
Comunei Teaca

Primarul comunei Teaca, avand 111 vedere :

- necesitatea treceri imobilului- teren situat in intravilanul localitatii Archiud, in
suprafata de 12.775 mp inscris 111 Cartea Funciara nr. 25215 Teaca, teren aferent ~colii
primare Archiud, din proprietatea Statului Roman in domeniul public al Comunei Teaca,
in scopul realizarii in viitor a unui proiect de interes public
- promovarea sportului ca rol de mare importanta 111 sustinerea nivelului de reu~ita
recomondat vis-a-vis de activitatea fizica in randul elevilor ~i tinerilor
- sprijinirea initiativelor ~i eforturilor pentru promovarea 'in randul tinerilor a
beneficiilor mi~carii ~i sportului, ofera 'in acela~i timp idei pentru ~coli pentru dezvoltarea
de noi posibilitati pentru elevi ~i personalul ~colilor sa faca mi~care
- crearea unui mediu in comunitate pentru 'incurajarea tinerilor sa faca mai multa
mi~carii toata ziua, nu doar cand sunt la ~coala.
- documentatiile topografice 'intocmite de catre expe1t topograf Bodnariu Daniel
-· prevederile ait 36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, cu
modificarile ~i completarile ulterioare
propun consiliului local aprobarea proiectului de hotarare 'in forma prezentata.

PRIMARUL COMUNEI TEACA,
Muntean Damian Justian

