
 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 36/2019 
privind aprobarea alipirii a 2 imobile, însușirii în domeniul public al comunei Vetiș 

și înscrierii în cartea funciară, strada Crinului  sat Decebal 
 
 Consiliul local al comunei Vetiş, jud. Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
24.07.2019, 
 Având în vedere  
          - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiş, dl Iuliu Ilyes, 
          - referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 7.222 din 17.07.2019, 
          - raportul Biroului juridic, fond funciar și urbanism nr. 7.230  din 17.07.2019 și raportul 
comisiei de specialitate al consiliului local, 

Tinând cont de :  
          - prevederile art. 880 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
          - prevederile art. 36 alin. (1) a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 286  alin. (1) și alin. (4) şi punctul 
1 al anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ; 
          - art. 132 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 134, art. 135 alin. (1) lit. a) din Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014, 
actualizat, 
          - art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și proprietății imobiliare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
          - art. 84 alin. (4) și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,,c", alin. (6) lit. ,,c", art. 196 alin. (1) lit. 
,,a" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrative,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ,,g" din Ordonanța de urgență nr. 57/2019- 
privind Codul administrative, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
           Art. 1 Se însușeșc ca proprietate publică  a comunei Vetiș terenurile din intravilan situate în 
localitatea Decebal, comuna Vetiș, aflate în administrarea Primăriei comunei Vetiș, cu nr. cadastral 
693/27, în suprafață de 2.970 mp și nr. topo 101651, în suprafață de 4.221 mp,  în suprafață totală 
7.191 mp, conform planului de amplasament și delimitare  a imobilului pentru propunere de alipire 
imobile din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2  Se aprobă alipirea terenurilor din intravilan situate în localitatea Decebal, comuna 
Vetiș, aflate în administrarea Primăriei comunei Vetiș, cu nr. cadastral 693/27, în suprafață de 2.970 
mp și nr. topo 101651, în suprafață de 4.221 mp, în suprafață totală 7.191 mp, însușirea ca 
proprietate publică  a comunei Vetiș terenul rezultat în urma alipirii, rezultând imobilul teren afferent 
străzii Crinului din localitatea Decebal, poziția 103. 
            Art. 3  Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară pe cale administrativă ca proprietate publică 
a comunei Vetiș a imobilului susmenționat. 
           Art. 4   Inventarul domeniului public al comunei Vetiș se va modifica în mod corespunzător, 
cu elementele de identificare noi ale imobilului. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              Art. 5 a) Se împuternicește primarul comunei Vetiș, dl. Iuliu Ilyes, să facă demersurile 
necesare înscrierii în Cartea Funciară. 

        b) Se mandatează Primarul comunei Vetiș dl. Iuliu Ilyes să semneze actul autentic de 
alipire. 
             Art. 6  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinta cetăţenilor comunei Vetiş prin afișare la 
sediul primăriei și prin postare pe pagina web oficială a comunei. 
              Art. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Vetiş 
primarului comunei Vetiș, Biroului buget, contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice, 
Biroului juridic, fond funciar și urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului 
județului Satu Mare. 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                         TIMIŞ NICOARĂ                                               Contrasemnez,  
                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                    ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptatăpebazadreptuluiconferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Coduladministrativ 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2,Voturi pentru-
13Voturiîmpotrivă- 0   Abţineri-0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


