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ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIRA        

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE     

privind  ,,Dezmembrare imobil înscris în CF nr. 50891-Bira , nr. cadastral 50891  cu S = 124044 
mp, aflat in domeniul privat al Comunei Bira in 2 loturi ” 

  
 Având în vedere: 
- Expunere de motive  nr. 2943  din 06.10.2022 întocmit de d-nul primar Dănuț Petraru;  
- Raportul de specialitate nr. 2944 din 06.10.2022, întocmit de inspector superior Irina Știrbu  
 Potrivit dispozițiilor: 
- art. 25, alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, modificată 
si completată;  
- art. 132, alin.(1), art. 133, alin.(1) și art. 135, alin.(1), lit. a, din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
- art. 29, alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
- art. 87, alin. 5, art. 354 și art. 355, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;  
 Cunoscând prevederile: 
- art. 867, art. 868, art. 879, alin. 92) și alin. (5) și art. 880 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 269 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicat 2, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor: 
- art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7) lit. b, alin. (14) coroborate cu cele ale art. 139, alin. (3), lit. e, art. 196, 
alin.(1), lit. a, art. 198, alin. (1) și alin. (2) și ale art. 200, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ; 
  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 Art. 1. Se aprobă documentația de dezmembrare a imobilului – teren pășune extravilan situat în 
Gârla Ghinilor ,satul Bira, identificat cu nr. cad. 50891 , înscris  în C.F. nr. 50891  Bira, aflat în proprietatea 

privată a Comunei Bîra, în două  loturi distincte, conform Referatului de admitere nr. 37341/30.08.2022 
emis de OCPI Neamț – BCPI Roman și a Documentației tehnice cadastrale de publicitate imobiliară 
întocmită de ing. topograf Drimboi C.Constantin, anexă la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

✓ Lot 1-  NC 51288 -Bira cu S=86.300 mp; 
✓ Lot 2 -NC  51289 -Bira cu S=37.744 mp 

 Art. 2. Se împuternicește primarul comunei Bira d-nul Dănuț Petraru în vederea reprezentării 
Comunei Bira și a Consiliului Local al Comunei Bira , în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Neamț pentru încheierea actului de dezmembrare, semnarea și îndeplinirea tuturor 
formalităților legale și a condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, în vederea dezmembrării 
terenului aparținând domeniului privat al Comunei Bira, după cum a fost menționat la art.1. 
 
 Art. 3. Prezenta se comunică: 
- Instituției Prefectului – Județul Neamț, primarului comunei Bira,instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 
  Inițiator, 

 Primar.                      Verificat pentru legalitate 
  Dănuț PETRARU         Secretar general, 
         Maria DANCĂ 



COMUNA BIRA 
Nr.2943 din 06.10.2022 
                                        
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind inițierea proiectului de hotărâre pentru ,,Dezmembrare imobil înscris în CF nr. 50891-Bira , 
nr. cadastral 50891  cu S = 124044 mp, aflat in domeniul privat al Comunei Bira in 2 loturi ” 

             Ca urmare a admiterii cererii și emiterii referatului  de dezmembrare nr.37341/30.08.2022 
de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț ,imobilul (teren pășune extravilan - 
Gârla Ghinilor) situat in Bira, in suprafața de 124044  mp, identificat in C.F. nr. 50891 -Bira având 
nr. cad. 50891 , a fost dezmembrat in 2 loturi, astfel: 

Lot 1-  NC 51288 -Bira cu S=86.300 mp; 

Lot 2 -NC  51289 -Bira cu S=37.744 mp 

  Pentru inscrierea în cartea funciară a operatiunii de modificare a imobilului 50891 -Bira, prin 
dezlipire în două  loturi , documentatia cadastrală va fi insoțită  de act autentic de dezmembrare, 
confom reglementărilor Codului Civil și Legii 7 /1996 cu modificările și completările ulterioare. 

      Motivat de faptul ca lotul nr.2 cu suprafața de 37.744 mp trebuie valorificat prin concesionare 
,așa cum a  solicitat in urma auditului Camera de Conturi Neamț iar conform prevederilor  
ordinului nr.574 /2019 trebuie obținut avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale pentru  încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului 
naţional de apărare ,aviz care presupune depunerea  unei documentații care să cuprindă și 
extrasul de carte funciară pentru terenul  concesionat dar si actul notarial de dezmembrare ,s-a 
inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

      

                                              Primar, 

                                        Ec.Dănuţ PETRARU 

 
 
 
 
                                                                           



JUDEŢUL NEAMŢ 
 COMUNA BÎRA 
COMPARTIMENTUL UAT  
Nr.2944 din 06 .10.2022 

 

 

                                                               RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind inițierea proiectului de hotărâre pentru  ,,Dezmembrare imobil înscris în CF nr. 50891-Bira , nr. 

cadastral 50891  cu S = 124044 mp, aflat in domeniul privat al Comunei Bira in 2 loturi ” 

         Văzând : 

               Expunerea de motive nr.2944 /06.10.2022  a domnului Primar Dănuţ Petraru prin care se 

propune ca terenul de 124044 mp din domeniul privat al comunei Bira să fie dezmembrat in 2 loturi; 

   - referatul  de dezmembrare a terenului apartinand domeniului privat al comunei  Bira,inregistrat cu 

nr.37341/30.08.2022  pentru teren extravilan  pășune  din zona Gîrla Ghinilor,cu NC 50891. 

         -in temeiul  prevederilor : 

- art. 25, alin. (2) din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară, republicată, 

modificată si completată;  

- art. 132, alin.(1), art. 133, alin.(1) și art. 135, alin.(1), lit. a, din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

- art. 29, alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 

  - art. 42, alin. (4), art. 43, alin. (1) și alin. (4), art. 44, art. 81, alin. (1) și alin. (2), art. 57 și ale art. 82, 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată 2, cu modificările și completările ulterioare 

- art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7) lit. b, alin. (14) coroborate cu cele ale art. 139, alin. (3), lit. e, art. 196, 

alin.(1), lit. a, art. 198, alin. (1) și alin. (2) și ale art. 200, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 

administrativ,se poate  adopta hotărârea în forma prezentată prin proiectul de hotărâre. 

 

                                                           Întocmit, 

                                                   Inspector superior UAT Comuna Bira     

                                                                           Irina Stirbu                                          






