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w A 

BOTARARE 
privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca apartinand domeniului 

public al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei Dumitra, intrunit in $edinta ordinara, in Caminul 
Cultural Dumitra, azi 16.11.2020, in prezenta a 15 consilieri locali, avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 3805/ 12.10.2020 a primarului comunei Dumitra; 
-procesul-verbal nr. 3804/12.10.2020 al Comisiei speciale pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Dumitra; 
-referatele nr. 3 785/09 .10 .2020 s1 3 786/09 .10.2020 prezentate de 

Compartimentul implementare proiecte; 
-proiectul de hotarare privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca 

aparµnand domeniului public al comunei Dumitra, judetu} Bistrita-Nasaud; 
-anuntul nr. 3806/ 12.10.2020 care a fost afisat la sediul Primariei Dumitra; 
-procesul-verbal de afi~e nr. 95/12.10.2020 si procesul-verbal de dezafi$are nr. 

109/16.11.2020; 
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Dumitra nr. 16 din 

27.08.1999 privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Dumitra, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prev. Legii cadastrului $i publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata; 
- Ordinul Directorului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, receptie ~i inscriere in evidentele de cadastru $i carte funciara, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public ~i privat al comunelor, al 
o~elor, al municipiilor $i al judetelor; 

-00 nr. 81/2003 privind privind reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe aflate 
in patrimoniul institutiilor publice; 

- prevederile art. 8 din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicata, 
cu modificarile $i completarile ulterioare; 

-prev. art. 858 si unn., art. 876 si urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 

in temeiul dispozitiilor art. 129 (1), (2) lit. c, art. 139(3) lit. g, art. 289(5) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOT AR A$ TE: 

ART. 1: Se aproba actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparµnand 
domeniului public al comunei Dumitra, judetu} Bistrita-Nasaud, conform Anexei nr. 1 
la prezenta hotarare. 



-

ART. 2: lmobilele cuprinse in Anexa l la prezenta hotarare nu fac obiectul unor 
cereri de reconstituire a d.reptului de proprietate privata sau de restituire, depuse in 
temeiul actelor nonnative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care 
reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv de Statul Roman in 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini ;;i nu fac 
obiectul vreunui litigiu. 

ART. 3: Se atesta ca imobilele prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare nu 
au facut obiectul punerii in posesie in baza legilor fondului funciar pentru persoane 
fizice sau juridice. 

ART. 4: Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin afi§are la sediul 
Primariei Dumitra. 

ART. 5: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot&ari se 
incredinteaza primarul comunei Dumitra, domnul BalAjan Gheorghe. 

ART. 6: Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ. 

ART. 7: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra 
cu : Primarul Comunei Dumitra, lnstitutia Prefectului judetul Bistrita-N!saud. 

NR..44 

PRESEDINTBDE ~EDINfA 
ANILEON 

DIN 16.11.2020 
NOT A: Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi « pentru » din 15 consilieri 




