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 HOTARARE 

privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul privat  al comunei Sieu Magherus  
a terenului si casei inscrise in CF 30350 Sieu Magherus 

 

 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă 
ordinara ,în data de 30.06.2021 . 

 Avand in vedere: 

      -Referatul de aprobare  intocmit de  primarul comunei Sieu Magherus inregistrat sub nr.    

4611/23.06.2021; 

 -Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei inregistrat sub 

nr.4612/23.06.2021; 

 -Cererea d-nei Lupusor Ana Margareta din localitatea Crainimat nr.214   inregistrata sub 

nr.4167/04.06.2021; 

 -Extrasul CF nr.30350 Sieu Magherus; 

          -prevederile art.36 alin.1 din Legea nr. 18/1991 Republicată,Legea fondului funciar cu 

modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art.9 din Legea nr. 112 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului cu modificările și completările 
ulterioare; 

-prevederile  Hotararii  nr. 20 / 1996  Republicată pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului cu modificările și completările ulterioare; 

          -prevederile   Ordonanţei  de Urgenţă nr. 40 / 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 
chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile  Legii nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 129,alin.1 , alin. 2, lit. c, art. 139, alin.1 ,alin. 3, lit. e, g,art.288 alin.3 

art.354,art.355,art.358,art.362 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Avizul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local Sieu Magherus, înregistrat 

sub nr.18  din 28.06.2021; 

          In temeiul    art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Sieu 

Magherus al terenului  si casei inscrise in CF nr.30350 Sieu Magherus ,nr.top 106,107 localitatea 

Crainimat conform anexei nr. 1 care  face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei d-l 

Mititean Sorin Aurel . 

 
Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu Magherus 

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12 ,abţineri - ,împotrivă - .   
 

Art.4.Prezenta Hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei d-na Dan 

Marinela Dalia cu: 

- primarul comunei domnul Mititean Sorin Aurel; 

- Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud; 

-     d-na Lupusor Ana Margareta domiciliata in loc.Crainimat nr.214 jud. Bistria Nasaud. 
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