
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 
 

 H O T Ă R Â R E 

Nr.78 din 11.08.2021 

privind  trecerea din domeniul public  în domeniul privat al  Comunei Tămășeni a 

imobilului (teren) în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, 

str. Traian, nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 54145 

 

Consiliul local al comunei Tămășeni întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere: 

-prevederile art. 361, alin (2), din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

-prevederile art. 864 din legea 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-prevederile art.129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ; 

-imobilul menţionat nu face obiectul cererilor de reconstituire ale Legii Fondului funciar 

nr.18/1991 sau Legii nr.10/2001, nu există cereri de retrocedare în baza Legii nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 

modificările și completările ulterioare și nu face obiectul vreunui litigiu; 

      Luând act de : 

-referatul   de aprobare prezentat de către domnul primar Lucaci Ștefan, în calitatea sa de 

initiator nr.6417 din 02.08.2021; 

-referatul compartimentului de specialitate nr. 6425  din 02.08.2021  ; 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

În temeiul  prevederilor art.139, alin.(1), alin.(3), lit.,,g” si ale art.196, alin.(1), lit.,,a” din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ.; 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se declară încetarea interesului public asupra imobilului (teren) în suprafață de 500 mp, 

situat în satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, nr. 35A , identificat  prin nr. Cad /CF: 

54145, aflat în domeniul public al comunei Tămășeni-pozitia 55 din anexa la HCL nr. 15 din 

08.06.2006, privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

Comunei Tămășeni.  

 

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Tămășeni a 

imobilului (teren) în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni comuna Tămășeni, str. 

Traian, nr. 35A, identificat prin nr. Cad /CF: 54145, aflat în domeniul public al comunei 

Tămășeni-pozitia 55 din anexa la HCL nr. 15 din 08.06.2006, privind aprobarea inventarului 

bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Tămășeni conform anexei nr.1, plan de 

amplasament si delimitare imobil, anexă ce face parte integrantă din prezenta horărâre. 

 

Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește Primarul comunei Tămăşeni, Lucaci Ştefan. 
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 Art. 4. Secretarul general al  comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIA BUSUIOC                                        Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




