
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE  

 
privind soluţionarea unei cereri pentru constituirea dreptului de proprietate 

privat ă asupra terenului aferent locuinţei pe care solicitanţii a cumpărat-o în anul 
1988 

 
 Consiliul local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
  Analizând cererea formulată de  numiții Ursachi V.Vasile şi Ursachi C. Elena  
din  satul Vînători, comuna Vînători-Neamţ, str. Prof. C. Oancea nr. 820, judeţul Neamţ   
prin care se solicită constituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1894 mp, 
teren aferent casei pe care sus-numiții au cumpărat-o cu contractul de vânzare-
cumpărare nr.3511/09.08.1988; 
 Având în vedere prevederilor 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 
Regulamentul de aplicare  de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin  H.G. nr. 
890/2005 ; 
 În temeiul art. art. 36, alin.(2) lit.“c” şi art. 45 alin.(3)  din Legea nr. 215/2001a  
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 
solicitanților Ursachi V. Vasile și Ursachi C. Elena pentru suprafaţa de 1894 mp, teren 
aferent locuinţei pe care sus-numiții au cumpărat-o cu contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 3511/09.08.1988; 
 Art.2 În mod corespunzător se modifică documentaţia comunei, în sensul 
înscrierii unei poziţii noi în anexa 2 b, sat Vînători pe numele Ursachi V. Vasile și 
Ursachi C. Elena cu 1894 mp; 
 Art.3  Secretarul comunei va asigura  aducerea la cunoştinţa sus-numitilor a  
prezentei  hotărâri şi înaintarea ei la  Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ în vederea  
analizării şi  validării sau invaldării, după caz, prin ordin al prefectului. 
 

Nr.36 
Din 30.03.2017 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, DASCĂLU GAVRIL Aurica            

                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar, 

                                                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
  
  Total consilieri locali :   14                                                                                                                                                                          
   Prezenti :  14   
   Pentru   :   14           
   Împotriv ă:  
  Abtineri :   -                         



 
 
 
 
                                                                          ANEXA LA H.C.L nr.   36 din 30.03.2017                                                                                       
                                                                                             
 

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

un teren în baza dispozițiilor art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Anexa şi 
poziţia 

Suprafaţa 
solicitată 

Observaţii 

1.  Ursachi V. 
Vasile și 
Ursachi C. 
Elena 

Anexa 2b, 
sat Vînători, 
poziţie nouă 

1894 mp  Propunem validarea  în baza disp. art. 36 
din Legea nr. 18/1991, republicată, 
întrucât terenul în discuție este aferent 
locuinței pe care solicitanții au cumpărat-
o cu contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 3511/09.08.1988. Cu 
ocazia măsurătorilor cadastrale efectuate 
la fața locului, comisia a luat act de 
recunoașterea reciprocă de către vecini a 
limitelor proprietăților lor, așa cum 
rezultă din declarațiile de vecinătate 
anexate la dosar. Precizăm că imbilul in 
discutie figurează în evidențele agricole, 
respectiv casă și teren în suprafață totală 
de 1700 mp, însă la măsurătoarea 
cadastrală cu aparate de măsură de 
precizie, a rezultat o suprafață totală de 
1894 mp.  

 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


