
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 

                               H O T Ă R Â R E A Nr. 50/2017 
privind  înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- IV Tiream şi a unei 

suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei Tiream,judeţul Satu Mare 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă de îndată, azi data de 07.12.2017,   
Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de  

hotărâre,  raportul de specialitate al compartimentului de resort , precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tiream nr. 1 şi nr.2; 
Văzând prevederile :  

- art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

 - art.24 alin.(1) ,art.28 alin.(6), art.41 alin.(7)  din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 ,republicată ³, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 - art.898 din Noul Cod Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213 /1998  cu modificările şi completările ulterioare 
;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”c”, alin. (4) litera ”e”, alin. (5) lit 
”c”,  art. 45 alin. (2) litera e) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se aprobă înscrierea provizorie  în cartea funciară a dreptului de proprietate  a 
Comunei Tiream , domeniul public , asupra imobilului Şcoala cu clasele I - IV Tiream  şi a 
terenului  în suprafaţă totală de 1385 mp , situat în  localitatea Tiream, nr.507, conform 

Planului de amplasament şi delimitare a imobilului , anexat proiectului de hotărare, după 
cum urmează : 

 - clădire  C1 Şcoala  cu clasele I –IV  Tiream , tip P, edificată înainte de anul 1990, cu o 
suprafaţă construită  desfăşurată de 312 mp , suprafaţă construită la sol  312 mp . 

ART. 2. -  Conform datelor de la art.1  se va actualiza  inventarul domeniului public  
înscris în anexa  nr. 53  din H.G. nr.987/2002 la poziţiile 7 şi 8  şi se vor înainta Guvernului 
României  actele necesare  în vederea emiterii  unei Hotărârii de Guvern  de actualizare  a 
dreptului de proprietate  asupra imobilului descris la art.1, în favoarea comunei Tiream, judeţul 
Satu Mare , întermen de cel mult 12 lunii de la aprobarea prezentei. 
 ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Ccomunei Tiream, care primeşte  mandat  din partea consiliului local Tiream, în 
vederea semnării documentelor necesare  efectuării înscrierii în Carte Funciară. 
 ART.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege , Primarului  comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare,O.C.P.I Satu Mare, Biroul de Carte funciară Carei, se publică pe site-ul : www.tiream.ro  
şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

 Tiream, la  7 decembrie  2017 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează, 
          Consilier local : Kontz Zoltan                            Secretar:jr. Maria Grigoraş  
 

 
 

 
 

http://www.tiream.ro/


 
 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2),lit.e) din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie         11 
Nr. total consilierilor prezenţi    8 
Nr. total al consilierilor absenţi 3 
Voturi pentru      8 
Voturi împotrivă  0 
Abţineri              0 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA   TIREAM 
   - P R I M A R - 
Nr.2545 din 28.11.2017 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind  înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- IV Tiream şi a unei 
suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei Tiream,judeţul Satu Mare 

 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă de îndată azi 7 decembrie  2017; 
 Având în vedere prevederile art.63 alin.(5) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând prevederile :  

- art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

 - art.24 alin.(1) ,art.28 alin.(6), art.41 alin.(7)  din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 ,republicată ³, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 - art.898 din Noul Cod Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213 /1998  cu modificările şi completările ulterioare 
;      

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”c”, alin. (4) litera ”e”, alin. (5) lit ”c”, 
 art. 45 alin. (2) litera e) şi art.115 alin. (1) litera b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. - Se aprobă înscrierea provizorie  în cartea funciară a dreptului de proprietate  a 
Comunei Tiream , domeniul public , asupra imobilului Şcoala cu clasele I - IV Tiream  şi a 
terenului  în suprafaţă totală de 1385 mp , situat în  localitatea Tiream, nr.507, conform 

Planului de amplasament şi delimitare a imobilului , anexat proiectului de hotărare, după 
cum urmează :. 

 - clădire  C1 Şcoala  cu clasele I –IV  Tiream , tip P, edificată înainte de anul 1990, cu o 
suprafaţă construită  desfăşurată de 312 mp , suprafaţă construită la sol  312 mp . 

ART. 2. -  Conform datelor de la art.1  se va actualiza  inventarul domeniului public  
înscris în anexa  nr. 53  din H.G. nr.987/2002 la poziţiile 7 şi 8  şi se vor înainta Guvernului 
României  actele necesare  în vederea emiterii  unei Hotărârii de Guvern  de actualizare  a 
dreptului de proprietate  asupra imobilului descris la art.1, în favoarea comunei Tiream, judeţul 
Satu Mare , întermen de cel mult 12 lunii de la aprobarea prezentei. 

ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Ccomunei Tiream. 
 ART.4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, se 
publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 28 noiembrie  2017. 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl. Tar Nicolae  
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA   TIREAM 
   - P R I M A R - 

 

EXPUNERE   DE  MOTIVE 
privind  înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- IV Tiream şi a unei 

suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei Tiream,judeţul Satu Mare 
 

În conformitate cu prevederile art.63 alin.(5) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:” Primarul ia masuri pentru 
asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei si controlului efectuării serviciilor publice 
de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul 
public si privat al unităţii administrativ-teritoriale”;                                                       Având în 
vedere prevederile :  

- art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare „ (1) Terenurile aflate in proprietatea statului, situate in intravilanul 
localitatilor si care sunt in administrarea primariilor, la data prezentei legi, trec in proprietatea 
comunelor, oraselor sau a municipiilor, urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. 
26.” 

- art.898 din Noul Cod Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213 /1998  cu modificările şi completările ulterioare 

 - art.24 alin.(1) ,art.28 alin.(6), art.41 alin.(7)  din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 ,republicată ³, cu modificările şi completările ulterioare ;”Art. 24, alin.(1) 
Inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.”, Art.28, alin.(6) 
Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului 
original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa 
constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.”  şi 
Art.41,alin.(7)”Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, in lipsa 
actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune 
inscrierea provizorie in baza hotararii emise in conditiile legii de consiliile judetene, de Consiliul 
General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale”. coroborat cu inventarul centralizat 

aprobat prin HG 987 din 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare , Anexa nr.53  , 

poziţiile 7 şi 8  - Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tiream,  se impune înscrierea 
provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- IV Tiream şi a unei suprafeţe de 1385 mp . 

Ca urmare a modificărilor legislative intervenite,  se impune a se adopta o hotărâre a Consiliului 

local pentru efectuarea demersurilor legale de înscriere provizorie a  Şcolii cu clasele I- IV Tiream şi 
a unei suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei Tiream,judeţul Satu Mare şi ulterior 

înaintarea  Guvernului României a actelor necesare în vederea emiterii unei hotărârii   în acest sens. 

      În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentulu 
-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(6) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

                                                          INIŢIEZ: 
Proiect de hotărâre privind  înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- 
IV Tiream şi a unei suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei Tiream,judeţul 

Satu Mare 
 

Tiream, la   28 noiembrie 2017 
INIŢIATOR: 

P R I M A R , 
dl. Tar Nicolae 

 
Red.T.N. 
Tehn.C.Gh. 
Ex.: 2. 

 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM  
 - Compartiment: agricol,urbanism ,situaţii de urgenţă şi relaţii cu publicul - 
 
 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 la proiectul de hotărâre cu privire la înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu 

clasele I- IV Tiream şi a unei suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei 
Tiream,judeţul Satu Mare 

 

 
 Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  
Tiream, prin consilier superior Sfâra Liviu , în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor la înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- IV 
Tiream şi a unei suprafeţe de 1385 mp în domeniul public al comunei Tiream,judeţul Satu 
Mare,iniţiat de domnul  primar Tar Nicolae  
 Analizând propunerea făcută  din punct de vedere a respectării legalităţii  şi oportunităţii 
propunerii  se  constată  respectarea prevederilor legale în domeniu , respectiv : 

- prevederile art.  36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;”Terenurile aflate in proprietatea statului, situate in 
intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor, la data prezentei legi, trec in 
proprietatea comunelor, oraselor sau a municipiilor, urmand regimul juridic al terenurilor 
prevazute la art. 26.” 

 - prevederile art.24 alin.(1) ,art.28 alin.(6), art.41 alin.(7)  din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 ,republicată ³, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Art.28, alin.(6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana 
care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, 
urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept 
tabular.”  şi Art.41,alin.(7)”Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor administrativ-
teritoriale, in lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, 
se poate dispune inscrierea provizorie in baza hotararii emise in conditiile legii de consiliile 
judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale”. coroborat cu 

inventarul centralizat aprobat prin HG 987 din 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu 
Mare , Anexa nr.53  , poziţiile 7 şi 8  - Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Tiream,  se 

impune înscrierea provizorie în cartea funciară a Şcolii cu clasele I- IV Tiream şi a unei 
suprafeţe de 1385 mp . 

 - prevederile art.898 din Noul Cod Civil, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare: şi ale  Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213 /1998  cu modificările şi 
completările ulterioare ;  
           Având în vedere  prevederile legale enunţate mai sus , propunerea  iniţiatorului este 
justificată şi poate fi supusă dezbateri şi aprobării Consiliului local al comunei Tiream, în cadrul 
şedinţei  de lucru . 
 
Tiream, la 28 noiembrie  2017 

CONSILIER, 
Persoană responsabilă cu urbanismul şi amenajarea teritoriului 

ing. Sfâra Liviu  
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