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H O T Ă R Â R E A  Nr. 42/02.11.2021 

privind însușirea în domeniul privat al comunei a unui imobil situat în 

intravilanul comunei Tiream, str. Principală nr. 102, jud. Satu Mare  

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

02.11.2021, 

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei 

Tiream nr. 2988/21.10.2021, referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

2989/21.10.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

2990/21.10.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Analizând Hotărârea Consiliului local Tiream nr. 38/28.10.2005 privind 

aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al comunei în domeniul 

privat al comunei Tiream, în scopul vânzării acestora; 

Ținând cont de prevederile: 

-  art. 553, alin. (1) şi art. 555, alin. (1) din Codul Civil; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) 

coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 
 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

           Art. 1. – Se însușește în domeniul privat al comunei imobilul situat în 

intravilanul comunei Tiream, str. Principală nr. 102, jud. Satu Mare, care în natură 

formează: 

- teren identificat cu nr. top. 489 în suprafață total măsurată de 1.490 mp, 

având categoria de folosință curți, construcții; 
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- clădire tip P+1, edificată în anul 1973, având suprafață construit desfășurată 

de 350mp; 

- anexă tip P, edificată în anul 1973, având suprafață construit desfășurată de 

80mp; 

 Se completează și se însusește inventarul domeniului privat al Comunei 

Tiream cu 1 poziție nouă. 

Art. 2  - Se aprobă documentația tehnico-cadastrală întocmită de către ing. 

Mențiu Vasile în vederea primei înscrieri în domeniul privat al UAT Tiream a 

imobilului menționat la art. 1; 

Art. 3  - Se dispune întabularea în favoarea domeniului privat al UAT Tiream 

a imobilului descris la art. 1; 

Art. 4. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream și compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream; 

           Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, BCPI Carei, se publică pe site-ul: 

www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                        Tiream, la 02.11.2021 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 

             Consilier local: Budai Csaba                                Secretar general UAT 

              cj. Candid Humă 
 

 

 

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit. g) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0;  
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