
CONSILIUL LOCAL A COMUNEI MAIERU                         
ROMÂNIA, JUDETUL BISTRITA NĂSĂUD
427130 MAIERU, str. Principala, nr. 831
Tel/fax 0263/372892, 0263/372893

H O T A R A R E
privind inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a unor bunuri

immobile din proprietatea publica a comunei Maieru

Consiliul local a comunei Maieru, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019,
in prezenta a 12 consilieri

Având în vedere:                                       
-  Expunerea de motive nr. 369 din 235.01.2019 a Primarului comunei Maieru
-  Avizul comisiei de urbanism, nr.443 din 30.01.2019;
-  Prevederile art. 3 alin (4) din Legea 213/1988, privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 905/2002, privind atestarea domeniului 
public al Județului Bistrița Năsăud, a municipiului, orașelor și comunelor din Județul 
Bistrița Năsăud;
- Prevederile art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și 
completările ulterioare
- Prevederile Legii 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Ordinului directorului general al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
nr. 700/2014, privind adoptarea Regulementului de avizare și recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară, republicată cu modifiocările și completările 
ulterioare
- Prevederile art.858 – 865, art. 876 şi următoarele din Noul Cod Civil;
-  Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
In temeiul art.36 alin.2 lit.”c” alin.9, art.45 alin.3 și art.120 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. – Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri 
imobile în proprietatea publică a Comunei Maieru, în baza documentaţiilor cadastrale 
întocmite de către TOPOCAD CRIS S.R.L., având elementele de identificare conform 
anexelor nr.1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. – Imobilele teren și construcţii prevăzute în anexa la prezenta hotărâre nu 
fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire,
depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv 
cele care reglementează regimul juridic al imobilelor 
preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 
nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu.



Art.3. – Se atestă că terenurile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre nu au făcut
obiectul  punerii  în  posesie  în  baza  legilor  fondului  funciar  pentru  persoane  fizice  sau
juridice.

Art.4. – Primarul comunei Maieru, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Maieru în

ședinţa  ordinară,  cu  respectarea  prevederilor  art.45  alin.3  din  Legea  nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de 15 voturi
“pentru”, din 15 consilieri prezenţi.

Art.6. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre cu:
-      Serviciului urbanism al Primăriei Maieru
-      Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa

Petru Rareș nr.1;
-      Primarului comunei Maieru;
-      Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
-  Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Judeţul Bistriţa-Năsăud.
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