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HOTĂRÂREA nr. 16 

privind actualizarea elementelor de identificare a unui imobil 

care aparține domeniului public al comunei Nicșeni 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.02.2023,  

 

urmare a raportului de specialitate nr. 826/20.02.2023, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 827/20.02.2023, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

având în vedere nr. crt. 135 din Anexa nr. 45 – Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Nicșeni, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, modificată 

și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2010, 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c, art. 286 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 6 alin. 3 lit. d din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 

judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 392/2020, art. 18 lit. b, art. 115, art. 285 din 

Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin 

Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 

600/2023, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 

alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea elementelor de identificare a imobilului Livada Dorobanți, 

prin micșorarea suprafeței de la 5000 mp (în acte) la 4364 mp (în măsurători), reprezentând terenul 

dintre Grădinița Dorobanți și Atelierul Școlii Dorobanți, situat în pc 104/2 și care aparține 

domeniului public al Comunei Nicșeni – poziția nr. 135 din inventar, în vederea înscrierii dreptului 

de proprietate în cartea funciară. 

Art. 2 Se aprobă actualizarea categoriei de folosință a imobilului identificat la art. 1 din 

livadă în teren arabil. 
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