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Nr. 36392 / 26.07.2021      
 

Primarul comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 
                                               

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  constatarea  apartenenţei  la domeniul privat al comunei 

Dumbrăvița,  în administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilului 
înscris în anexă, provenit din renunțarea la dreptul de proprietate privată 

pentru drum, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, pe cale vi-l inaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în formă 

redactată, însoțit de referatul de aprobare nr. 30042 /17.06.2021 
 

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, Județul Timiș, întrunit în sedință ordinară; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

d) art. 5 din Legea nr. 7/1996, a Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

f) art. 557, art. 562 alin 2, art. 889 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil (**republicat**); 

g)  art. 6, art. 7 din Legea nr. 18/1991 R1 privind Fondul funciar;  
h)  art. 354 - domeniul privat din OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ 

Luând act de: 
 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitatea                    
sa de inițiator, înregistrat cu nr. 36397/26.07.2021, prin care se prezintă, se susține 
și se motivează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;  
 
b) renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. 1120 din 28.06.2021, 
înscrisă în referatul de aprobare al primarului nr. 36397/26.07.2021; 
 
 În temeiul prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit.c), art.139, și art. 

196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
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HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Dumbrăvița, în 

administrarea Consiliului Local Dumbrăvița a imobilului înscris în anexă, provenit 

din renunțarea la dreptul de proprietate privată pentru destinatia de ,,drum” și 

înscrierea definitivă a acestuia în CF 408210 Dumbrăvița. 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Dumbrăvița prin Compartimentul Patrimoniu. 
 
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ: 
 
➢ Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
➢ Primarului comunei Dumbrăvița; 
➢ Biroului de Urbanism și amenajare a teritoriului Dumbrăvița; 
➢ Compartimentului Patrimoniu; 
➢ Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș; 
➢ Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției; 

 
 
 
                  INIȚIATOR,                                 Contrasemnează pentru legalitate 
 
PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVIȚA       SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DUMBRĂVIȚA 
    ………………………...…..                               …………………………….……………….. 
           Horia-Grigore BUGARIN         L.S.                 Ramona-Diana MARINCHI     
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Nr. înreg. 36397/26.07.2021 
 
              Primarul comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art. 136 
alin. 1 coroborat cu alin. 8 lit. ,,a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 
 
                                             REFERAT DE APROBARE  
 
           La proiectul de hotărâre nr. 36392/26.07.2021, privind atestarea 

apartenenţei la domeniul privat al comunei Dumbrăvița, în administrarea 

Consiliului Local Dumbrăvița a imobilului înscris în anexă, provenit din 

renunțarea la dreptul de proprietate privată pentru destinația de ,,drum”, pe 

care vi-l înaintez spre analiză și dezbatere odată cu proiectul de hotărâre. 

     Având la bază prevederile: 

a) art. 6, art. 7, art. 31 din Legea nr. 18/1991 R1 privind Fondul Funciar,   
b) art. 354 (domeniul privat)  din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ 
c) art. 557, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil (**republicat**); 
 
       Luând act de renunțarea la dreptul de proprietate menționată în tabel se 
constată că pentru un numar de 1 imobil s-a renunțat la dreptul de proprietate 
privată pentru destinația de ,,drum”. 

       Având în vedere dezvoltarea urbanistică continuă a localității prin construcția 

de locuințe noi se impune asigurarea accesului la locuințe de către autoritațile 

administrației publice locale prin construirea de drumuri în conformitate cu 

prevederile Legii 50/1991 privind construcțiile coroborate cu prevederile Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.  

     Drept urmare, am inițiat și elaborat un proiect de hotărâre privind atestarea 

apartenenţei la domeniul privat al comunei Dumbrăvița, în administrarea 

Consiliului Local Dumbrăvița a imobilului înscris în anexă, provenit din renunțarea 

la dreptul de proprietate privată pentru destinatia de ,,drum”, pentru un nr. de 1 

imobil - teren din intravilanul localităţii, având categoria de folosință curți-

construcții, pentru care proprietarii au renunțat la dreptul de proprietate prin 

declarație autentică, prezentate sub formă tabelară astfel: 
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Nr. 
crt. 

Proprietar Domeniul 
Act autentic/ 

Declarație 
Nr. CF/ 

Nr. cad./top. 

Categoria de 
folosinţă 
actuală 

Adresă 
imobil 

Suprafaţa 
[mp] 

Destinația 
terenului 

1 
Comuna 

Dumbrăviţa 
privat 

Declarație autentică de 
renunțare la dreptul de 
proprietate nr. 1120 din 
28.06.2021, dată de Kopiș 
Iuliana și Kopiș Iosif 
Alexandru, în fața N.P. 
Bărdaș Silviu Dan; 

408210 
 

Cc249-
252/1/1/19,249-

252/1/1/1/1/13/12/3 

curți-
construcții 

intravilan 
str. 

Lalelelor 
45 drum 

 
 Față de cele prezentate și menționate mai sus, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare (art. 557, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul Civil republicat, prevederile art. 6, art. 7, din Legea 
nr. 18/1991 a Fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare 
coroborat cu prevederile art. 354 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
precum și ale art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, lit. c, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, susțin și propun Consiliului Local 
să supună dezbaterii şi să adopte proiectul de hotărâre nr. 36392 / 26.07.2021 în 
forma redactată.  
 Anexez la prezentul referat declarația de renunțare la dreptul de 
proprietate și extrasul de carte funciară al imobilului în cauză.   
 

 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI DUMBRĂVIȚA 
 

   ……………………………. 
Horia-Grigore BUGARIN 
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Nr. înreg. 36401/26.07.2021 
                                            C ă t r e ,  
                                                          Consiliul Local al comunei Dumbrăvița 
                                                           Secretarul general al comunei Dumbravița, 
 

Subsemnatul Blaga Lucian Marius, în calitate de inspector superior în cadrul 
Compartimentului Patrimoniu, în conformitate cu prevederile art. 136,  alin. 3, lit. 
a, din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  am întocmit  prezentul  

 
                                            RAPORT DE SPECIALITATE  
 
        la Proiectul de hotărâre nr. 36392/26.07.2021, inițiat de primarul comunei 
Dumbrăvița privind trecerea definitivă a unui teren în proprietatea comunei 
Dumbrăvița, provenit prin renunțare la dreptul de proprietate, pe cale vi-l înaintez 
spre a fi avut în vedere la întocmirea raportului de specialitate al comisiei nr. 1 din 
cadrul Consiliului Local, precum și la dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre 
în plenul ședintei Consiliului Local. 
 
         Văzând proiectul de hotarâre nr. 36392/26.07.2021, inițiat de primarul comunei 

Dumbrăvița, însoțit de referatul de aprobare nr. 36397/26.07.2021. 

În urma analizării proiectului de hotarâre am constatat următoarele: 

În vederea înscrierii dreptului de proprietate în favoarea comunei Dumbrăvița – 

domeniul privat a imobilului provenit din renunțare la dreptul de proprietate, este 

absolut necesară adoptarea prezentului Proiectului de Hotărâre. 

 Codul Civil - art. 553, alin. (2) prevede astfel: „Imobilele cu privire la care s-a 

renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără 

înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în 

domeniul privat al acestora prin Hotărârea Consiliului Local.”  

Solicitarea înscrierii dreptului de proprietate se face în condițiile prevăzute de 

art. 889 din Codul Civil Român: 

„(1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială 
înregistrată la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a se înscrie radierea 
dreptului. 
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(2) În acest caz, comuna, oraşul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea 
dreptului de proprietate în folosul său, în baza Hotărârii Consiliului Local, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă 
o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii. 
(3) În situaţia bunurilor grevate de sarcini reale, Unitatea Administrativ Teritorială care 
a preluat bunul este ţinută în limita valorii bunului.” 
 

   Proiectul de hotărâre îndeplineste condițiile de formă și de fond prevăzute de lege  

pentru a fi dezbătut și adoptat în plenul ședintei Consiliului Local Dumbrăvița.   

 

      Față de cele constatate și mentionate mai sus în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare (prevederile Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil Român; ale Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

al Ordinului 700/09.07.2014 al A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară și al O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ), susțin și propun Consiliului Local Dumbrăvița adoptarea 

proiectului de hotărâre nr. 36392/26.07.2021, inițiat de primarul comunei.  

 
 
 Întocmit,      Vizat,  
 inspector superior     consilier juridic asistent, 
 ing. Lucian Marius BLAGA   jr. Loredana PUȘCAȘU     
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ANEXA la Proiect H.C.L.  nr. 36392/26.07.2021 

 

Nr. 
crt. 

Proprietar Domeniul 
Act autentic/ 

Declarație 
Nr. CF/ 

Nr. cad./top. 

Categoria 
de 

folosinţă 
actuală 

Adresă 
imobil 

Suprafaţa 
[mp] 

Destinația 
terenului 

1 
Comuna 

Dumbrăviţa 
privat 

Declarație autentică de 
renunțare la dreptul de 
proprietate nr. 1120 
din 28.06.2021, dată 
de Kopiș Iuliana și Kopiș 
Iosif Alexandru, în fața 
N.P. Bărdaș Silviu Dan; 

408210 
 

Cc249-
252/1/1/19,249-

252/1/1/1/1/13/12/3 

curți-
construcții 

intravilan 
str. 

Lalelelor 
45 drum 

 
 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI DUMBRĂVIȚA         Contrasemnează pentru legalitate 
                                               SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DUMBRĂVIȚA 
  ……………………………..                                ………………………………. 
  Horia Grigore BUGARIN           L.S.             Ramona Diana MARINCHI 
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