
 
 
 

                                                           PROIECT  DE   HOTĂRÂRE 
        

privind: însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al Unității Administrativ-

Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp teren din categoria de folosință 

curți-construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești , Judetul Galaţi . 
 
 
                Initiator : Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , judetul Galati; 
             Nr. şi data  depunerii proiectului de  hoatarare :                  6471/24.07.2020  
            

  Consiliul Local al comunei Liești , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 30.07.2020; 
             Având in vedere referatul de aprobare a initiatorului, inregistrat la nr. 6471/24.07.2020; 
             Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Liești , inregistrat la nr.  

6472/24.07.2020 ; 
             Având  în vedere Declaratia Comisiei locale  de aplicare a legilor fondului funciar  a 

comunei Liești , inregistrata sub nr. 6460/24.07.2020 ;  
             Avand in vedere avizul Comisilor de specialitate ale Consiliului Local nr…………….  ; 
             Avand in vedere dispozitiile art.553, alin.(1), art. 557 alin. (2) si ale  art.859, alin.(2) 

din Codul civil ; 
             Avand in vedere dispozitiile art.357  din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 

nr.57/2019, cu modificările si completarile ulterioare; 
            Având în vedere dispoziţiile art. 129 , alin. (2), lit.”c” din Codul administrativ, aprobat 

prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si  completarile  ulterioare ; 
            În temeiul prevederilor art. 139, alin.(2) si art.196, alin.(1),lit”a”  din Codul 

administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 ,cu modificarile si  completarile  ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se însuşeşte în Inventarul bunurilor din domeniul privat al Unității Administrativ-

Teritoriale Comuna Liești,  ,  suprafața de  60456 mp teren din categoria de folosință curți-

construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești , Judetul Galaţi, conform planului de 

amplasament  și delimitare a imobilului ce se constituie in Anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art.2.  In aplicarea prevederilor art. art.357 din Codul administrativ, aprobat prin 

O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile  ulterioare,  Inventarul bunurilor imobile 

care aparţin domeniului privat al comunei LIEȘTI , judetul Galati, se va completa  

corespunzator prezentei hotărâri. 
 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei  hotărâri se insarcinează 

Primarul comunei Liești  , judeţul Galaţi . 
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Art.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Biroului financiar contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul Galaţi   şi  Prefectului judeţului Galaţi in 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului comunei. 
                     (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primariei comunei 

Liești 
                                        
                       
                              INITIATOR ,  
                                                       PRIMAR ,  
                                                       Iulian BOȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul 

privat al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp 

teren din categoria de folosință curți-construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești 

, Judetul Galaţi  
 
 
In urma activității desfășurate de comisia de inventariere constituită prin Dispoziția nr. 

127/22.110.2019, s-a constatat ca pentru suprafața de 60456 mp teren arabil situat în T 28/1, P 

134, aflat în administratrea comune Liesti și care de drept trebuie să se regăsească în domeniul 

privat al comunei Liești , nu a fost întocmit titlul de proprietate sau ordin al Prefectului și nu s-

a inscris în inventar. 
Terenul se află în intravilanul localității și parțial in extravilan, fiind situat  la limita cu 

extravilanul extins al localității și se identifică astfel: T 28/1, P 134 
           vecinătatea: 
nord –– S.C. Fermsuin, pasune comunală 
 est – S.C. Fermsuin, Drum comunal   
           sud– drum de exploatare agricol, 
           vest   -drum de exploatare agricol 
 In ce privește stabilirea exactă a coordonatelor topografice , aceasta a fost intârziată de 

unele suprapuneri în planurile parcelare ale terenurilor agricole  limitrofe, care au necesitat 

corecții., întârzierea afectând și procedura inventarierii.  
 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 și adăposturi de vară). Terenul nu a fost inscris ca rezerva  la 

dispozitia comisiei locale de fond funciar.  
Având in vedere ca acest imobil 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, , nu 

consituie rezervă la dispoziția comisiei local și nu este sunt grevat cu sarcini,comisia locală a 

intocmit Declarația cu nr. 6460/24.07.2020, care se constituie și în aviz favorabil la proiectul 

de hotărăre. 
Temeiurile juridice sunt cale care se regăsesc și în  adresa nr. 6033/23.06.2020 a 

Prefecturii Galați. 
Fata de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre 

prezentat,  in vederea însușirii în inventarul terenului proprietate privată a comunei Liești.   
 
 
          Inițiator, 
 

P R I M A R , 
 

   Iulian BOȚ 
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Nr. 6471/24.07.2020 



 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul 

privat al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp 

teren din categoria de folosință curți-construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comunei Liești 

, Judetul Galaţi  
 

 
 In conformitate cu  prevederile   art. 354 din Codul administrativ aprobat prin 
O.U.G.nr.57/2019 „Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este 
alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra 
acestor bunuri, statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.” 
            In conformitate cu prevederile art. 355  din Codul administrativ aprobat prin 
O.U.G.nr.57/2019  „Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale se află în circuitul civil şi se supun regulilor prevăzute de Legea nr. 
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 
              In conformitate cu prevederile art. 357 , alin.(4),  din Codul administrativ aprobat prin 

O.U.G.nr.57/2019, Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale”. 
           In conformitate cu prevederile art.553, alin.(1) si art.859, alin.(2) din Codul civil    Sunt 

obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor 

fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc 

domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale .  
          Dispozitiile  art.859 din codul civil stabileste Obiectul proprietăţii publice si  delimitarea 

de domeniul privat, 
    (1) Constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice bogăţiile de interes public ale subsolului, 

spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea 

teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte 

bunuri stabilite prin lege organică. 
    (2) Celelalte bunuri care aparţin statului ori unităţilor administrativ-teritoriale fac parte, 

după caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora, însă numai dacă au fost, la 

rândul lor, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.   
Proiectul de hotărâre prevede însuşirea în inventarul bunurilor din   domeniul privat al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Liești,  a suprafeței de  60456 mp teren din categoria 

de folosință curți-construcții, situat în T 28/1, P 134 ,  Comuna Liești , Judetul Galaţi             

Precizam faptul ca această suprafață nu au fost revendicată , retrocedată, nu face obiectul 

vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti, nu a fost retrocedată, nu consituie rezervă 

la dispoziția comisiei local și nu este sunt grevată cu sarcini, astfel cum reiese și din Declaratia 

cu nr. 6460/24.07.2020 a comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar . 
             Se asigura o corecta incadrare in drept a starii de fapt, motiv pentru care, consider ca 

proiectul de hotarare este necesar, legal  si oportun. 
 

Inspector superior, 
Ion GAȚU 
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Nr. 6472/24.07.2020  



Nr. 
Pct

Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi

D(i,i+1)X[m] Y[m]

11 459326.983 696953.703 7.252
12 459334.141 696954.864 30.177
13 459360.714 696969.165 24.928
14 459382.717 696980.882 58.746
15 459431.709 697013.300 35.908
16 459463.011 697030.895 26.499
17 459485.498 697044.914 9.725
18 459492.439 697051.726 19.341

.19 459502.684 697068.131 9.830
20 459509.270 697075.429 26.451
21 459529.999 697091.860 13.955
22 459538.724 697102.751 103.462
23 459440.105 697071.466 109.819

1 459453.402 697180.477 160.440
10 459293.244 697189.978 66.349

9 459299.492 697256.032 130.571
8 459307.526 697386.356 71.223
7 459309.822 697457.542 8.515

24 459305.010 697450.517 25.103
25 459298.244 697426.343 31.717
26 459294.181 697394.887 204.628
27 459287.038 697190.384 68.584
28 459284.855 697121.835 54.726
29 459286.018 697067.121 11.018
30 459287.301 697056.178 78.915
31 459308.157 696980.069 18.365
32 459312.715 696962.279 5.140
33 459315.057 696957.704 4.518
34 459318.483 696954.758 8.565

Nr. 
Pct.

Coordonate pct.de contur Lungimi 
laturi

D(i,i+1)X[m] Y[m]

1 459453.402 697180.477 125.955
2 459468.652 697305.505 0.859
3 459467.796 697305.573 149.085
4 459319.177 697317.355 150.763
5 459325.150 697468.000 13.260
6 459313.138 697462.383 5.868
7 459309.822 697457.542 71.223
8 459307.526 697386.356 130.571
9 459299.492 697256.032 66.349

10 459293.244 697189.978 160.440

S(Teren lntravilan)=22889.99mp P=S74.373m

pct.de
pct.de
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