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PROECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F.nr.100412 Tiream sub 

nr.top.877/3  în suprafaţă de 21.500 mp, din categoria de folosinţă curţi,construcţii   
 
 
 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 

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

Luând în considerare prevederile art. 20 alin. (1) coroborat cu art. 24 alin. (3)  şi art.40 
alin. (3) din Legea cadastrului  şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, r^3, cu modificările 
ulterioare;  
         Văzând  prevederile art. 863, lit.d) , art.885 alin (1) şi art. 888 din Legea nr. 287/2009 
Codul Civil  ,(r^1), cu modific[rile ;i complet[rile ulterioare , referitor la proprietatea public şi 
modul de dobândire a acesteia; 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) şi ale alin. (5) lit. a) şi  b) coroborate cu 
prevederile art.45  alin. (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
supun spre aprobarea consiliului loc al prezentul proiect de hotărâre, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art.1. - Se aprobă dezmembrarea imobilului din C.F.nr. 100412 Tiream sub nr.top. 
877/3  înscris în domeniul privat al comunei Tiream, în natură teren din categoria de folosinţă 
Curţi construcţii, în suprafaţă de 21.500 mp, astfel : 
            Lotul 1 în suprafaţă de 225 mp – Curţi construcţii; 
            Lotul 2 în suprafaţă de 21.275 mp –Curţi construcţii în intravilan, conform Planului de 
amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, anexat prezentei hotărâri. 

Art.2.  -  Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public  al comunei Tiream  
a parcelei din Lot 1 în suprafaţă de  225 mp din  categoria de folosinţă  curţi , construcţii  în 
intravilan. 

Art.3. - Inventarul domeniului public al comunei Tiream se  completează în consecinţă. 
Art. 4. -  Se solicită înscrierea în CF a  situaţiei imobilului rezultată în urma  

dezmembrării  aprobată la art.1 şi a trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Tiream a suprafeţei de 225 mp aprobată la art.2 din prezenta hotărâre. 
           Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează  
primarul comunei Tiream, care primeşte  mandat  din partea consiliului local Tiream, în 
vederea semnării documentelor necesare  efectuării înscrierii în Carte Funciară. 
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