
                       

                                                            

PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind atestarea  apartenenței la domeniul  privat al comunei  Vanatori , Județul Mures a 

unor imobile terenuri conform Anexei 1 

 

        Consiliul Local al Comunei Vanatori, judetul Mures , întrunit în ședință extraordinară în 

data ..........; 

      Având în vedere: 

   -referatul de aprobare al primarului comunei  Vanatori ,  cu privire la atestarea apartenței la 

domeniul  privat al comunei  Vanatori ,Județul Mures a unor terenuri, conform anexei 1. 

   -raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei 

Vanatori  

   -necesitatea includerii în patrimoniul privat al comunei  Vanatori  a unor imobile terenuri 

conform Anexei 1 cu un număr  de  44  poziții  și prima inscriere  a  acestora  în  Cartea  

Funciară ; 

   -prevederile art. 858-863, art. 876, art.888 din Legea nr.287/2009-Codul Civil, republicat cu 

modificările și completările ulterioare; 

   -prevederile art.8 și 22 din OG.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată cu 

modificările șI completările ulterioare; 

   -prevederile art.27,41,alin.(5) și (5) din Legea cadastrului și publicității imobiliare 

nr.7/1996,republicată cu modificările și completările ulterioare; 

   -prevederile Ordinului ANCPI nr.700/2014,actualizat,privind aprobarea Regulamentului de 

avizare,recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; 

   -avizul comisiilor  de  specialitate din  cadrul  Consiliului Local  Vanatori; 

   -prevederile art.129 alin.(1),alin.(2)lit.c)coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare;  

 



HOTĂRĂȘTE : 

Art.1.-Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Vanatori ,Județul Mures  a 

imobilelor terenuri având categoria de folosință (arabil,fânețe)  conform Anexei I care face 

parte din prezenta Hotărâre ,în vederea  documentatiei de prima inscriere  în  Cartea Funciară. 

Art.2.-După înscrierea în Cartea Funciară ,compartimentele  contabilitate ,taxe și impozite, 

Registrul agricol vor completa corespunzător inventarul ce aparțin domeniului  privat al 

comunei  Vanatori , cu bunurile prevăzute în Anexa I la prezenta hotărâre. 

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei  

Vanatori. 

Art.5.-Secretarul general al comunei Vanatori va comunica prezenta hotărâre persoanelor și 

autorităților interesate. 

 

       INITIATOR,                                                                  Contrasemneaza   pentru  legalitate ,  

        PRIMAR,                                                                              p.   Secretar general , 

     FELEGEAN Mircea-Augustin                                                     Bologa Emil-Alin 

          

 

 

 

 

 

 

 

   Nr.consilieri în funcție=13; nr.consilieri prezenți= ____ nr.voturi ,,pentru’’=____,nr. 

voturi,,împotrivă’’=____ , nr.voturi „abtineri”_____ 

 


