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 HOTĂRÂRE 
privind  apartenenţa la domeniul public al U.A.T.  Șieu Măgheruș a drumurilor de 

exploatație agricolă,situate în  extravilanul  comunei Șieu Măgheruș,județul Bistrița 
Năsăud 

           
 

 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat on-line în 

sedință ordinară în data de 30.09.2021; 

Având în vedere: 

-Proiectul de Hotărâre nr.55/23.09.2021 privind  apartenenţa la domeniul public al U.A.T.   
Șieu Măgheruș a drumurilor de exploatație agricolă,situate în  extravilanul  comunei Șieu 
Măgheruș,județul Bistrița Năsăud; 

-referatul  de aprobare nr.6697/23.09.2021 întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș; 

            -raportul de specialitate  întocmit de Dan Marinela Dalia secretarul general al UAT Șieu 
Măgheruș înregistrat sub nr.6698 /23 .07.2021; 
 -Avizul  nr.23 / 29.09.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului Local 

Șieu Măgheruș; 
-Avizul  nr. 23/29.09.2021 al Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliul Local Șieu 

Măgheruș; 
 -prevederile art.3 lit.a,art.4 lit a, art.5 lit.c art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 
privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

 -prevederile  art.24,alin.1-3,art.27,art.28 alin.5-7, art.41 alin 5 si alin.5^1 din Legea 

nr.7/1996 Republicată Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 -prevederile   Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările ulterioare ; 

-prevederile Ordinului nr. 212/145 / 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire 

a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole; 

 -prevederile  art.129 alin.1 si 2 lit.c , art.139 alin. 1 și 2 ,art.286 alin.4 ,art.289 alin.5,alin.6 

alin.7 alin.8 alin.9,Anexa 4      din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor; 
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          -prevederile art.554,art.858-863 din Legea nr. 287/2009 Republicată privind Codul 
civil,cu modificările și competările ulterioare; 

-prevederile art.2 lit a ,art.5 din  Legea nr. 18/1991 Republicată,Legea fondului funciar cu 

modificările și competările ulterioare; 
-prevederile art.5 alin .1 din Hotărârea Guvernului nr.113/1992 privind stabilirea unor 

măsuri pentru defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor,oraşelor sau judeţelor a bunurilor 
care au făcut obiectul valorilor de interes local din domeniul public şi privat; 

-prevederile Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 

modificările și competările ulterioare; 
          -prevederile Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Şieu- Măgheruş nr.12/2019  ; 
          În temeiul   art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și competările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1.Se aprobă apartenența la domeniul public al comunei Şieu- Măgheruş  , a drumului 

agricol -2 Valea Măgherușului situat în extravilanul  localității Valea Măgherușului comuna Șieu 
Măgheruș,județul Bistrița Năsăud în suprafață totală  de 3672 mp , lungimea de 0,504 km, 
tronson 1  în suprafață de 466 mp,lungimea de 0,072 km , extravilan, cu destinația drum  de 
exploatație agricolă ,  tronsonul 2 în suprafață de 3206 mp,lungimea de 0,432 km, extravilan, cu 
destinația drum de exploatație agricolă conform documentației cadastrale întocmită  de SC 
Topten Info Consult SRL care este anexa nr.1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Se aprobă apartenența la domeniul public al comunei Şieu- Măgheruş  , a drumului 

agricol-3 Valea Măgherușului (Ferma) situat în  extravilanul  localității Valea 
Măgherușului,județul Bistrița Năsăud , în suprafață totală  de 715 mp , lungimea de 0,096 km, cu 
destinația drum de exploatație agricolă conform documentației cadastrale întocmită  de SC 
Topten Info Consult SRL care este anexa nr.1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3.Se aprobă apartenența la domeniul public al comunei Şieu- Măgheruş  , a drumului 

agricol -5  Crainimăt (Balastiera CML) situat în extravilanul  localității Crainimăt comuna Șieu 
Măgheruș,județul Bistrița Năsăud în suprafață totală  de 1823 mp , lungimea de 0,136 km,  

extravilan, cu destinația drum  de exploatație agricolă , conform documentației cadastrale 
întocmită  de SC Topten Info Consult SRL care este anexa nr.1 și face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.4.Apartenența la domeniul public al bunurilor imobile prevăzute la art.1 , 2, 3,  se 
face pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și Carte funciară in favoarea comunei Șieu 
Măgheruș cu destinație drum  de exploatație agricolă ,domeniul public. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează domnul 
Mititean Sorin Aurel –primar. 



            Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș  

on-line  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri,prezenți 13 consilieri,voturi pentru 13, 

abţineri -,împotrivă - . 

 

Art.7. Prezenta  Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al  comunei doamna  
Dan Marinela Dalia cu: 

        -Instituţia Prefectului –județul Bistriţa-Năsăud; 
         -Primarul  comunei Şieu- Măgheruş. 
         -OCPI Bistrița Năsăud.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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