
 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Liești  , judeţul Galaţi, a 
suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134 

 

Avand in vedere prevederile art.6 si art.31 alin.(2) din Legea nr.18/1991, privind 
fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Având în vedere art. 553 alin.(1) , art.557 alin.(2) ,  art. 859 și art. 888  din Legea 
287/2009 (Codul civil) 

Având în vedere art. 108, art. 129 alin.2, lit. c) alin. 14 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ; 

In baza art. 139 alin. 2 din OUG 57/2019 privind codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1.- (1) Se aprobă atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Liești , 

judeţul Galaţi, a suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 134. 
(2) Terenul arătat la alin.(1) din prezenta este  identificat potrivit planului  de 

amplasament si delimitare care constituie anexele nr. 1 si 2,  care fac parte integranta din 
prezenta. 
 Art.2.- Terenurile aratate la art.1 din prezenta hotarare vor fi intabulate in Cartea 
funciara a comunei Liești , conform prevederilor legale. 
 Art.3.- Stabilirea valorii de inventar a terenurilor care fac obiectul prezentei hotarari se 
va face pe baza evaluarii acestuia de catre un evaluator autorizat. 
 

Art.4.- Primarul comunei Liești , judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.5.- Secretarul general al comunei Liești , județul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 

 Inițiator,  PRIMAR, 

     Iulian BOȚ 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

Comuna  Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 

Initiator: Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , județul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:                              3783 din 22.04.2020 

 
 Consiliul local al comunei Liești , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de .................2020; 
 Având in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Liești, judeţul Galaţi, 
iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.  3783 din 22.04.2020; 
 Având in vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi inregistrat sub 
nr. .......... din ................2020     ; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 
 Ţinând cont de faptul că imobilul  nu este cuprins in inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei  Liești, aprobat prin HG nr. 678/2011-Anexa 4,nu aparține 
domeniului public al Statului, nu face obiectul Legilor reparatorii si nu face obiectul unor 
litigii; 



 

 
 

ROMÂNIA JUDEŢUL 
GALAŢI COMUNA 
LIEȘTI 
P R I M A R , 
Nr.  3783 din 22.04.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

 

funciar, s-a constatat ca pentru suprafața de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 
134, care aparține domeniului privat al comunei Liești , nu a fost întocmit titlul de 
proprietate. 

           vecinătatea: 
nord –– S.C. Fermsuin, pasune comunală 
 est – S.C. Fermsuin, Drum comunal   

           sud– drum de exploatare agricol, 
           vest   -drum de exploatare agricol 
 Terenul este din categoria curți - construcții,  a aparținut înainte de 1990  de Ferma 
Zootehnică Șerbănești, pe el menținându-se până la data inițieri proiectului de hotărâre , 
resturi de construcții (zona de adăpători) 

 

 
 

P R I M A R , 
 

Iulian BOȚ

Având in vedere ca acest imobil 

 

Fata de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de  hotărâre 
prezentat,  in vederea inventarierii terenului in proprietatea comunei noastre. 

Terenul se află în intravilanul localității, la limita cu extravilanul și se identifică astfel: 
T 28/1, P 134 

            Documentațiile  cadastrale  a  acestor  suprafețe  de  teren  se  vor  face  potrivit 
prevederilor Legii nr.7/1996, a cadastrului si publicitarii imobiliare, si valoarea de inventar
 se va stabili in urma evaluării de către un evaluator autorizat.

este de interes local si nu aparține proprietății 
publice a comunei Liești , nu constituie obiectul cererilor de revendicare înregistrate in 
aplicarea legilor speciale de retrocedare a terenurilor si nu sunt litigii înregistrate cu privire 
la acesta, Consiliul local are competenta adoptării actului administrativ privind atestarea 
apartenentei  la  domeniul  privat, 

         comunei Liești  , judeţul Galaţi, a suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în 
                                                             T 28/1, P 134 

 
In urma activității desfășurate de Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului 



 

Nr. 9794 / 22.04.2020 
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 
comunei Liești  , judeţul Galaţi, a suprafeței de 60456 mp teren arabil situat în T 
28/1, P 134 
 
 

  
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere atestarea 
apartenentei la domeniul privat al comunei Liești , judeţul Galaţi, a unei suprafețe de 
8342 mp teren arabil situat în T 47/1,P 349/1. 

Proprietatea se poate dobândi, in baza prevederilor art.557 alin.(2) si alin.(4) 
din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, prin efectul unui act administrativ si prin înscriere în cartea funciară, cu 
respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 888 din același act normativ, potrivit căruia 
înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a 
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza 
unui alt act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede 
aceasta. 

 
Temeiurile legale ale atestării dreptului de proprietate sunt: 
-art.6 si art.31 alin.(2) din Legea nr.18/1991, privind fondul funciar, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare, 
- art. 553 alin.(1) , art.557 alin.(2) ,  art. 859 și art. 888  din Legea 287/2009 

(Codul civil) 
Suprafața de teren care constituie obiectul proiectului de hotărâre se află 

situată în intravilanul localității, , la limita cu extravilanul nu a fost retrocedata in 
temeiul legilor speciale de retrocedare, nu a fost revendicata si nu constituie obiectul 
niciunui litigiu pe rolul instanțelor de judecata. Menționez ca aceasta suprafață de 
teren nu figurează înscrisa in anexa 1 întocmita in baza Legii nr.165/2013, care sa 
constituie rezerva in aplicarea legilor fondului funciar. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să 
fie dezbătut şi aprobat în şedinţa Consiliului local al comunei Liești , din luna      
   
 
 

                  INSPECTOR , 
                     Gațu Ion, 
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Suprafata totala teren din masuratori

Tarla 28/1 parcela 134 = 60456 mp

            din care:

               

Jud.Galaţi
Teritoriul adm.Liesti
Cod SIRUTA : 76664
Adresa :  com.Liesti,jud.Galaţi,
Tarla 28/1 Parcela 134

Proprietar : UAT LIESTI

SC TOPOSCAD SRL

Scara 1:2000
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          Întocmit,
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