
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

H O T Ă R Â R E 
 

privind soluţionarea unei cereri pentru constituirea dreptului de proprietate privată  
asupra terenului aferent locuinţei pe care solicitanţii a cumpărat-o în anul 1979 

 
 Consiliul local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
  - Cererea formulată de numita Manolescu Natalia din satul Vînători, comuna 
Vînători-Neamţ, str. Prund, nr. 1418, judeţul Neamţ  prin care se solicită constituirea dreptului 
de proprietate pentru suprafaţa de 1427 mp, teren aferent casei pe care Manolescu Natalia şi 
soţul său, def. Manolescu Octav, au cumpărat-o cu contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 384/01.02.1979; 
 -Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.4633 
din 11.08.2016 şi Raportul de specialitate, inregistrat sub nr.4634 din 11.08.2016 prin care se 
arată că numita Manolescu Natalia solicită constituirea dreptului de proprietate pentru terenul 
aferent  
 -Prevederile art. 36, alin. 3 şi 6  din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 5, lit c şi h din Regulamantul de aplicare  de aplicare a legilor 
fondului funciar aprobat prin  H.G. nr. 890/2005 ; 
  In temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (1) şi ale art.45, art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
‚ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1   Se aprobă constituirea dreptului de proprietate privată în favoarea numitei 
Manolescu Natalia pentru suprafaţa de 1427 mp, teren aferent locuinţei pe care Manolescu 
Natalia şi soţul său, def. Manolescu Octav, au cumpărat-o cu contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 384/01.02.1979; 
 Art.2   În mod corespunzător se modifică documentaţia comunei, în sensul înscrierii 
unei poziţii noi în anexa 2 b, sat Vînători pe numele Manolescu Natalia cu suprafaţa de 1427 
mp; 
 Art.3   Secretarul comisiei locale va asigura  aducerea la cunoştinţa sus-numiţilor a  
prezenta hotărâre şi înaintarea ei la  Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ, analizării şi  validării 
sau invaldării, după caz, prin ordin al prefectului. 
Nr. 42 
Din 26.08.2016                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Elena ANDRUŞCĂ                                                           

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenţi :  13  
   Pentru  :  13    
   Împotriv ă:-                          
   Abţineri :-                                                                                                  



 
                                                                             ANEXA LA H.C.L NR. 42 DIN  26.08.2016                                                 
                                                                                              
 
 

TABEL NOMINAL 
Privind soluţionarea unei cereri de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul 

aferent gospodăriei 
 
 
 
Nr.crt.  Numele şi 

prenumele 
Anexa şi poziţia Suprafaţa 

solicitată 
Suprafaţa 
aprobată 

Observaţii                                                                                                                                             

1.  Manolescu 
Natalia  

2b, sat Vînători 1427 mp 1427 mp Propunem validarea  în baza 
disp. art. 36 din Legea nr. 
18/1991, republicată, întrucât 
terenul solicitat este aferent 
locuinţei pe care solicitanta 
Manolescu Natalia a cumpărat-o  
cumpărat-o împreună cu soţul 
său, Manolescu Octav, în present 
decedat, aşa cum rezultă din 
contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 
384/01.02.1979. Cu ocazia 
măsurătorilor cadastrale 
efectuate la faţa locului, comisia 
locală a luat cunoştinţă de 
recunoaşterea reciprocă de către 
vecini a limitelor proprietăţii 
solicitantelor, aşa cum rezultă 
din declaraţiile de vecinătate 
depuse la dosar. Precizăm că 
imobilul respectiv figurează în 
evidenţele fiscale ale comunei 
Vînători-Neamţ cu construcţiile 
şi terenul aferent pentru care au 
fost achitate impozitele şi taxele 
legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


