
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.16/11.03.2021 

 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei al unui teren 

(pășune) aflat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct Belcea 

Mocănească, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151  mp 

 

 Consiliul Local Helegiu, judeţul Bacau, întrunit în şedinţă ordinară;  

Avand in vedere prevederile :  

- art.33 din Legea 18/1991 privind fondul funciar, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art. 553,  554, din Legea nr. 287/2009 privind  Codul Civil, republicat,  ale  

art.211 din Ordinul 1340/2015 ,privind modificarea si complertarea 

regulamnetului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte 

funciara, aprobat prin Ordinul directorului ANCPI nr.700.2014; 

-Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public  si privat al 

comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 

-art.129(2) lit.c , alin.(6) lit.c , art.139(3)lit.g si ale art. 289 din O.U.G. 

nr.57/2019,  privind Codul Administrativ; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu, înregistrat sub nr. 1434/ 

25.02.2021 

- raportul înregistrat sub nr. 1445/25.02.2021 al Compartimentului Agricol si 

Cadastru   si raportul nr.. 1584  / 03.03.2021  al Compartimentului Juridic, 

Administratie Publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Helegiu; 

- procesul verbal de constatatre Comisiei pentru întocmirea inventarului 

bunurilor din domeniul public și privat al comunei Helegiu nr.1423/25.02.2021; 

 - Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) 

coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.- Se atesta apartenenta la domeniul privat al comunei Helegiu a terenului 

situat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct Belcea Mocănească, 

tarla  75, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151 mp, avand destinatie  pasune, 



identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.- Terenul nu este in litigiu si nu face obiectul vreunei cereri de revendicare 

potrivit legislatiei in vigoare privind reconstiuirea dreptului de proprietate. 

Art. 3 Terenul aratat la art. 1 din prezenta hotarare va fi intabulat in Cartea 

Funciara , conform prevederilor legale. 

Art.3.- Primarul comunei Helegiu , va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin intermediul  compartiment Agricol si Cadastru, Juridic 

Administratie Publica,  Compartiment Tehnic,Urbanism Amenajare Teritoriu, 

Protectia Mediului, , Birou Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare 

Creante. 

Art. 4  Prezenta hotarareva fi comunicata institutiei Prefectului judetului Bacau,  

Primarului comunei Helegiu  Compartiment Agricol si Cadastru, Compartiment 

Tehnic,Urbanism Amenajare Teritoriu, Protectia Mediului, Compartiment 

Juridic, Administratie Publica, Birou Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, 

Recuperare Creante siva fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii. 

 

Presedinte de sedinta, 

Elena Bulaiasa               

                                                                                                     Contrasemenaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 
 

 

 

 

 

VOTURI:,pentru -14,împotrivă –,abţineri – 

Numărul total al consilierilor în funcţie este 15 

Numărul consilierilor participanţi la vot este 14 

 



 


