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COMUNA DOLJEŞTI
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea înregistrării unor bunuri în domeniului privat al comunei Dolje tiș

       Examinând:
  -  referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Dolje ti  înregistrat  cu  nr.  6335  din  data  deș
07.07.2022 ini iatorul proiectului de hotărâre;ț
   -  raportul de specialitate întocmit de func ionarul public cu atribu ii privind eviden a terenurilorț ț ț
din domeniul public i privat, aflate în administrarea consiliului local al comunei Dolje ti nr.6336ș ș
din data de 07.07.2022;

Având în vedere prevederile:
-  art.  15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României,

republicată;
-  art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985  ratificată  prin  Legea  nr.199/1997;-   art.  7  alin.  (2),  art.557,  alin.(2),  din  Codul  Civil  al
României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cumodificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului
General de Urbanism, cu modificările i completările ulterioare;ș
           -Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
          - art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), 139 alin. (1) şi (3) şi art.354, art. 355, art. 357din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
             -  art.41, alin.5^2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului i a publicită ii imobiliare republicată,ș ț
cu modificările i completările ulterioare;ș
             - art. 31, alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările iș
completările ulterioare;
               - art. 6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.’’c’’ din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările i completările ulterioare;ș
            -  art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), 139 alin. (1) şi (3) şi art.354, art. 355, art. 357 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
        - Planurile de situa ie a imobilelor cu propunerea de ț aprobare a înregistrării în  domeniul privat
al comunei Dolje ti;ș

În temeiul  art.  196 alin.  (1)  lit.  a)  din Ordonanţa  de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.   Se aprobă înregistrarea unor bunuri cu destina ia  drumuri agricole,  în domeniulț
privat al comunei Dolje ti, jude ul Neam , situate în extravilanul comunei Dolje ti, conform Anexeiș ț ț ș
nr.1 la prezenta hotărâre.
 Art. 2.  Se aprobă înregistrarea unor bunuri cu destina ia terenuri neproductive, în domeniulț
privat al comunei Dolje ti, jude ul Neam , situate în intravilanul i extravilanul comunei Dolje ti,ș ț ț ș ș
conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.  3.  Planurile  de  situa ie  a  imobilelor  cu  propunerea  de  ț aprobare  a  înregistrării  în
domeniul privat al comunei Dolje ti ș constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Dolje ti, prin func ionarul cu atribu ii în administrarea domeniului public i privat al comunei i deș ț ț ș ș
compartimentul contabilitate, financiar, impozite i taxe locale. ș



 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului Lungu Albert,  Institu iei Prefectului jude ului Neam  i seț ț ț ș
aduce  la  cuno tin ă  publică  prin  afi area  la  sediul  primăriei,  precum  i  pe  pagina  de  internetș ț ș ș
www.primariadoljesti.ro

INI IATOR,Ț
PRIMAR,

LUNGU ALBERT

http://www.primariadoljesti.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro
Nr.6335 din 07.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării unor bunuri

 în domeniului privat al comunei Dolje tiș

Având în vedere prevederile:
-  art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată;
-  art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
ratificată prin Legea nr.199/1997;-  art. 7 alin. (2), art.557, alin.(2), din Codul Civil al României,
adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General de
Urbanism, cu modificările i completările ulterioare;ș
-  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
f)art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), 139 alin. (1) şi (3) şi art.354, art. 355, art. 357din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  -  art.41, alin.5^2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului i a publicită ii imobiliare republicată, cuș ț
modificările i completările ulterioare;ș
   -  art.  31, alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar,  republicată  cu modificările  iș
completările ulterioare;
   -  art.  6,  alin.(3),  art.30,  alin.(1),  lit.’’c’’  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările i completările ulterioare;ș
-  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
-  art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), 139 alin. (1) şi (3) şi art.354, art. 355, art. 357 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
        - Planurile de situa ie a imobilelor cu propunerea de ț aprobare a înregistrării în  domeniul privat
al comunei Dolje ti;ș

Se  propune  aprobarea  înregistrării  unor  bunuri  în  domeniul  privat  al  comunei  Dolje ti,ș
jude ul Neamț ț.

Primar,
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr.6336 din 07.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării unor bunuri

 în domeniului privat al comunei Dolje tiș

Având în vedere prevederile:
-  art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată;
-  art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
ratificată prin Legea nr.199/1997;-  art. 7 alin. (2), art.557, alin.(2), din Codul Civil al României,
adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Regulamentului General de
Urbanism, cu modificările i completările ulterioare;ș
-  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
f)art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), 139 alin. (1) şi (3) şi art.354, art. 355, art. 357din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  -  art.41, alin.5^2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului i a publicită ii imobiliare republicată, cuș ț
modificările i completările ulterioare;ș
   -  art.  31, alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar,  republicată  cu modificările  iș
completările ulterioare;
   -  art.  6,  alin.(3),  art.30,  alin.(1),  lit.’’c’’  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările i completările ulterioare;ș
-  Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  actualizată;
-  art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. c), 139 alin. (1) şi (3) şi art.354, art. 355, art. 357 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
        - Planurile de situa ie a imobilelor cu propunerea de ț aprobare a înregistrării în  domeniul privat
al comunei Dolje ti;ș

Având în vedere că aceste imobile sunt de interes local i nu apar in domeniului public alș ț
comunei  Dolje ti,  nu constituie  obiectul  cererilor  de revendicare  înregistrate  în  aplicarea  legilorș
speciale de retrocedare a terenurilor i nu sunt litigii înregistrate cu privire la acesta, Consiliul Localș
are competen a adoptării actului administrativ privind atestarea apartenen ei la domeniul privat, înț ț
conformitate  cu art.354, alin.(1-2),  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.  57/2019 privind
Codul Administrativ ‚’’

(1) Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din
bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.   

 (2)  Asupra  acestor  bunuri,  statul  sau  unităţile  administrativ-teritoriale  au  drept  de
proprietate privată.’’
        Analizând Referatul de aprobare înaintat de către primarul comunei Dolje ti, nr.ș  6335 din
07.07.2022

Suprafe ele de teren care constituie obiectul proiectului de hotărâre nu au fost retrocedate înț
temeiul legilor speciale de retrocedare, nu au fost revendicate i nu constituie obiectul unui litigiu peș
rolul instan elor de judecată. Documenta ia cadastrală a acestei suprafe e de teren se va face potrivitț ț ț
prevederilor Legii nr.7/1996, a cadastrului i publicită ii imobiliare, i valoarea de inventar se vaș ț ș
stabili în urma evaluării de către un evaluator autorizat.

Se  propune  aprobarea  înregistrării  unor  bunuri  în  domeniul  privat  al  comunei  Dolje ti,ș
jude ul Neamț ț.

Analizând toate cele prezentate mai sus, vă rugam sa dispune i, ca fiind necesar i oportun,ț ș
aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA




