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Nr. 25 din 02.05.2022 

  

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 22/2022, respectiv a 

Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 23/2022   

 

 

 

         Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, 

înregistrat sub nr. 25/02.05.2022, raportul de specialitate al compartimentului de 

resort, înregistrat sub nr. 25/02.05.2022, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 

3 din cadrul Consiliului local Tiream,      

Ținând cont de adresea nr. 3730 /SJ din 19.04.2022, emisă de Serviciul juridic 

şi contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului - județul Satu Mare, prin 

care s-a solicitat reanalizarea Hotărârii nr. 22 și 23/2022 în sensul revocării acestora, 

în vederea intrării în legalitate; 

   Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legilativă pentru elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139, alin. (1) și  art. 196, alin. (1) lit. a) din  O:U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul  administrativ,  cu  modificările şi completările ulterioare,    

 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

        Art. 1.   Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tiream 

nr. 22/2022 privind însușirea documentației tehnico-cadastrale de primă înscriere în 

domeniul privat al comunei a unui teren situat în extravilanul comunei Tiream, sat 

Vezendiu, jud. Satu Mare, în suprafață de 16.300mp; 

Art. 2.   Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tiream 

nr. 23/2022 privind însușirea documentației tehnico-cadastrale de primă înscriere în 
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domeniul privat al comunei a unui teren situat în extravilanul comunei Tiream, jud. 

Satu Mare, în suprafață de 19.200mp; 

       Art. 3. -  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Tiream, jud. Satu Mare. 

      Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream și 

Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, se publică pe site-ul: www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

  

Tiream, la 02.05.2022 

 

 

 

 

  I N I Ţ I A T O R                                   Avizat pentru legalitate: 

      PRIMAR,                                           Secretar general UAT Tiream 

   dl. Tar Nicolae                                                 cj. Candid Humă 
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Nr. 25 din 02.05.2022 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 

22/2022, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 23/2022   

               

 

 

Ținînd cont de adresea nr. 3730 /SJ din 19.04.2022, emisă de Serviciul juridic 

şi contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului - județul Satu Mare, prin 

care s-a solicitat reanalizarea Hotărârii nr. 22 și 23/2022 în sensul revocării acestora, 

în vederea intrării în legalitate, supun atenţiei dumneavoastră, spre dezbatere şi 

aprobare Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tiream 

nr. 22/2022. respectiv a Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 23/2022.  

 

             În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), coroborat cu prevederile alin.(8) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, INIŢIEZ: proiectul de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 22/2022, respectiv a Hotărârii 

Consiliului Local Tiream nr. 23/2022.  

 Tiream, la  02.05.2022 

 

 

INIŢIATOR PROIECT: 

Primar, 

dl. Tar Nicolae 
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Nr. 25 din 02.05.2022 

 

 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE                                                                                                 

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 

22/2022, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 23/2022   

 

 

 

 

           Proiectul de hotărâre are ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local 

Tiream nr. 22/2022, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 23/2022 . 

 

            Potrivit adresei nr. 3730 /SJ din 19.04.2022, emisă de Serviciul juridic şi 

contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului - județul Satu Mare, prin 

care s-a solicitat reanalizarea Hotărârii nr. 22 și 23/2022 în sensul revocării acestora, 

în vederea intrării în legalitate: 

„Conform art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se arată în mod expres că: 

     (1) “Terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în 

patrimoniul cooperativei agricole de producţie de la cooperatori sau de la alte 

persoane care au decedat şi nu au moştenitori, precum şi terenurile pentru care nu 

s-au formulat cereri de restituire rămân la dispoziţia comisiei”. 

(2) “Toate terenurile cooperativei agricole de producţie care nu sunt atribuite 

conform art. 14 - 17, precum şi terenurile extravilane proprietatea statului aflate 

în folosinţa cooperativei, rămân, de asemenea, la dispoziţia comisiei, urmând a fi 

atribuite altor persoane îndreptăţite, potrivit prevederilor prezentei legi”. 

Ca atare, toate terenurile din extravilanul unității administrativ-teritoriale 

rămân la dispoziția comisiei locale de fond funciar Tiream pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea atribuirii lor, altor 

persoane îndreptățite, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, până la 

finalizarea acestuia.” 
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Consider că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi conţinut, drept pentru 

care propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local Tiream nr. 22/2022, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Tiream 

nr. 23/2022   

 Tiream, la 02.05.2022    

 

 

Secretar General UAT Tiream, 

cj. Candid Humă 
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