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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.48
Privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de intabulare al imobilului identificat
prin nr. cadastral 34345 situat în satul Dezești aparţinând domeniului public al comunei
Fârliug, jud. Caraș-Severin, conform HG.532/2002 Anexa 38 pozitia 44 și 85

Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Ordinară în data de
25.07.2019, fiind prezenți 7 consilieri locali;
Analizând:
 Expunerea de motive a primarului comunei Fârliug privind prezentul proiect;
 Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei;
 Documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 34245/Fârliug, situat în
Comuna Fârliug, satul Dezești f.n., înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CarașSeverin - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reșița sub nr. 14673 din 03.04.2019,
În baza prevederilor :
 Art.868 alin (1),(2),(3), art. 878 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009;
 Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată coroborate cu cele ale art. 286 cu privire la bunurile
ce constituie domeniul public - din O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
 art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și proprietății imobiliare republicată;
 art. 84 alin. (4) și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,,c", alin. (5) lit. ,,c", art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ.
În conformitate cu art. 129, alin. (1),(2),(4), art. 139 alin. (3) lit. ,,e", art. 196 alin. (1) lit. ,,a", art. 197
alin. (2) și alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019- privind Codul administrativ;

PROPUNE
Art.1. - Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită ,, Prima intabulare a imobilelor / unităților
individuale în cartea funciară” executată de S.C. TOPO WESTPOINT SRL, vizată de Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reșița, prin Încheierea cu nr.14673 din 03.04.2019, conform
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă intabularea suprafeței de 196 mp, a imobilului-teren intravilan, - din care
suprafață constuită la sol 78 mp - situat în Comuna Fârliug, satul Dezești denumit grajd pentru
reproducători din Dezești f.n., Județul Caraș-Severin, situate în domeniul public a Comunei Fârliug,
cu număr cadastral 34345 C1 înscris în Cartea Funciară nr.34345 a Comunei Fârliug;
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Fârliug, prin aparatul de specialitate cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modif. şi compl. ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile.
Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică:
5.1. Instituţiei Prefectului, Judeţul Caraș-Severin,Primarului comunei Fîrliug;
5.2. Prin afişare la sediul instituției și pe pagina web a instituției
INIŢIATOR:
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Jr.BORDUZ Ioan
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EXPUNERE DE MOTIVE (Raport de Aprobare)

Proiect de Hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de intabulare al
imobilului identificat prin nr. cadastral 34345 situat în satul Dezești aparţinând domeniului
public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severin, conform HG.532/2002 Anexa 38 pozitia 85 și 44

Regimul juridic al proprietăţii este dat de Constituţia României, care consacră proprietatea
publică şi privată. Din punctul de vedere al tehnicii juridice, legiuitorul constituant determină
titularul proprietăţii publice - statul sau unităţile administrativ-teritoriale - stabilind bunurile care
fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
Luând in considerare Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, dreptul de
administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local. Titularul
dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile
stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.
Am propus aprobarea, întrucât este nevoie de a putea vinde imobilul aflat într-o avansată
stare de degradare și la această data nu dispunem de fondurile necesare reabilitării acestuia și de
asemenea sumele obținute din valorificarea acestui imobil fiind necesare asigurării părții de
cofinanțare a proiectelor din fonduri europene care au termene scadente în lunile următoare.
Fac precizarea că imobilulul identificat prin nr. cadastral 34385 este situat în satul Dezești
aparţinând domeniului public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severin, conform HG.532/2002
Anexa 38 pozitia 44 este denumit grajd pentru reproducători din Dezești f.n.
Potrivit art. 136 alin. (4) teza a ll-a din Constituţie, titulari ai dreptului de administrare
asupra bunurilor care fac parte din domeniul public pot fi numai două categorii de subiecte de
drept, respectiv regiile autonome şi instituţiile publice, nicidecum persoanele fizice
Pentru aceste considerente rog consiliul local sa dezbata si sa adopte proiectul de
hotarare în forma prezentata.
PRIMAR
Jr.BORDUZ Ioan
Fârliug
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RAPORT DE SPECIALITATE
întocmit de secretarul comunei Fârliug

Proiect de Hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de intabulare al
imobilului identificat prin nr. cadastral 34345 situat în satul Dezești aparţinând domeniului
public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severin, conform HG.532/2002
Anexa 38 pozitia 85 și 44

În conformitate cu prevederile art 876 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr.
287/2009 Cartea funciară descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste
bunuri. În cazurile prevăzute de lege pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte
sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Prin imobil,
în sensul prezentului titlu, se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent
de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe
teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr
cadastral unic.Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară sunt drepturi tabulare.
Ele se dobândesc, se modifică şi se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciară.
Luând in considerare Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, dreptul de
administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local. Titularul
dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile
stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.
AVIZEZ FAVORABIL Proiectul de Hotărâre privind însuşirea şi aprobarea
documentaţiei cadastrale de intabulare al imobilului identificat prin nr. cadastral 34345 C1 nr.
C.F. 34345 situat în satul Dezești aparţinând domeniului public al comunei Fârliug, jud. CarașSeverin, conform HG.532/2002 Anexa 38 pozitia 85 și 44, conform proiectului inițiat de
primarul comunei Fârliug, dl. Borduz Ioan, în baza documentație tehnice de cadastru realizată de
SC. TOPOWEST POINT SRL, semnată și avizată de ing. Ungureanu Alexandru.

SECRETAR
GAL Francisc Remus

