ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea unor terenuri din proprietatea municipiului Botoşani
În proprietatea persoanelor beneficiare a Legii nr. 34112004, eare au dobândit
titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător
Remarcat prin fapte deosebitelLuptător reţinut/Luptător rănit"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind atribuirea unor
terenuri din proprietatea municipiului Botoşani În proprietatea persoanelor beneficiare a Legii nr.
34112004, republicată cu modificările şi completările ulterioare care au dobândit titlul de
"Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin fapte
deosebite/Luptător reţinut/Luptător rănit",
văzând Hotărârea

Comisiei Judeţene Botoşani pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
asupra Terenurilor nr. 71 din 11.02.2010 prin care a fost validată administrarea de către
Consiliul Local al municipiului Botoşani a unei suprafeţe de 30 ha teren, situată În P.C. 225 şi
221, procesul verbal prin care Comisia Locală a municipiului Botoşani pentru stabilirea Dreptului
de Proprietate asupra Terenurilor a predat municipiului Botoşani suprafaţa de teren anterior
menţionată, raportul de specialitate al Biroului cadastru, fond funciar şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În baza prevederilor art. 4 alin. I lit. b) şi art, 5 alin. I lit. n) din Legea nr. 34112004 
Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin. l din Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1412/2004,
coroborate cu cele ale art. 52 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completăriJe
ulterioare şi art. 36 alin. 9 şi art. 12] alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată,
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.2 15/200 1 republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi
completări le ulterioare,
Privată

HOTĂRĂŞTE:

Art.!.

(1) Aprobarea atribuirii În proprietatea persoanelor beneficiare ale Legii nr.
"Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 
Luptător remarcat prin Fapte Deosebite/Luptător Reţinut/Luptător Rănit" a câte 10.000 m.p. teren,
cu clauză de neînstrăinare pe timp de 10 ani, după cum urmează:
1.
Lot 1- Roman Constantin - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria
LRM- R., Of. 00657 din 28.10.201]) - 10.000 m.p, teren;
2.
Lot 2- Borcca Titi - Luptător Rănit (certificat seria LRT-B, nr. 00066 din
19.01.2009)-10.000 m.p. teren;
34112004, care au dobândit titlul de

3.
Lot 3 - Bucşinescu Tudor - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria
LRM-B, nr. 00521 din 09.12.2008) - 10.000 m.p. teren;
4.
Lot 4 - Agavriloaei Dragoş - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria
LRM-A, nr. 00227 din 15.12.2008) - 10.000 m.p, teren;
5.
Lot 5 - Cojocariu Theodor - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria
LRM-C, nr. 00328 din 04.10.2007) - 10.000 rn.p. teren;
6.
Lot 6 - Baciu Neculai - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria
LRM-B, nr, 01046 din 29.12.2009) -10.000 m.p. teren;
(2) Termenul de 10 ani pentru clauza de neînstrăinare curge de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, care este data comunicării către persoanele prevăzute la alin. (1).
(3) Biroul cadastru imobiliar şi edilitar, va asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri şi punerea în posesie a persoanelor prevăzute la alin. (1). Punerea în posesie se
va realiza în parcelele cadastrale 225 şi 221 pe terenul pentru care Comisia Judeţeană Botoşani
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor a validat prin Hotărârea nr.
71 din 11.02.2010 ca să fie administrat de Consiliul Local Botoşani. Amplasamentul acestui teren
este prevăzut În anexa la prezenta hotărâre.
(4) Diferenţa dintre suprafaţa de 16 ha şi suprafaţa totală atribuită În proprietate
conform alin. (1), rămâne În administrarea Consiliului Local al municipiului Botoşani urmând a fi
destinată cu prioritate unor viitoare solicitări din partea persoanelor beneliciare ale Legii nr,
341/2004.
Art.2. Prezenta hotărâre şi procesul verbal de punere în posesie
constituie titlul de proprietate al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei
municipiului Botoşani nr. 257/2008 se abrogă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Blaga Iulian

Botoşani,

Nr.

29 iunie 2017

prevăzut

hotărâri, Hotărârea

la art. 1 alin. (3)

Consiliului Local a

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu
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Pri-năna

România

Muructp ului

Judeţul Botcşaru

Botoşani

Municipiul Botosani

cr. 3372882
Structură:

Biroul Cadastru imobifiar

ŞI

edilitar

~-----

Aprobat,

rirnar
Flutur

Raport de specialitate
Prin cererile Înregistrate la Primăria iuuuicipiului Botoşani. numitii Roman Constantin,
Borcca Titi, Bucşinescu Tudor, Agavriloaei Drago~ , Cojocariu Thcodor si Baciu Neeulai
beneficiari ai Legii 111". 341/2004, care au dobândit titlul de "Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989-Luptător remarcat prin Fapte Deosebite" solicită atribuirea
in proprietate a câte 10000 mp teren din cxtravilanul municipiului Botoşani.
Prin Hotărârca Comisiei Judeţene nr. 71/1] .02.201 O a fost validară administrarea de
către Consiliul Local al municipiului Botoşani a suprafetei de 30 ha teren situat in cxtravilanul
municipiului Botosani în p.e. 225 ~i 211.
Între 11111)) suprafaţa lWOplIS;l s-a diminuat motivat de faptul că au apărut hotărâri
judcc.uorcsti prin care comisia locală de fond funciar a fos: obligată la punerea în posesie cu
suprafeţe mari de teren; in acest moment existând doar 16 ha.
in raport cu suprafaţa de teren disponibit« şi numarul de cereri, propunem atribuirea
fiecărui revoluţionar a unei suprafeţe dc câte J 0000 mj1.
Porrivit prevederilor ariA alin.l lit b şi art. 5 alin.lIil.g din Legea n1'.341 17 004 - Legea
rccunoştinţci faţ2 ch: eroii-martir: şi 1uptător: care au contribuit la Victoria Revoluţiei r0111[1l1l'
elin decembrie 1989, cu modificările şi completarile ulterioare, "11.34 alin.! din Normele
Metodologice de aplicare a Lcgii nr. 41,2004. aprobate prin Hotirarca Guvernului nr.l412,2004,
coroboraic cu cele ale "1'\.52 din Legea nr.18/J 99 L republicată, cu modi ficările şi complctărilc
ulterioare şi <1r1.36 alin.2 din Legea n1'.21 5/200 I .rcpublicată, beneficiază in limita posibilităţilor
de atribuirea in proprictarc a câte] O 000 mp teren eu clauză de neinstrăinarc 1'Ctimp de 1(] ani.
i\dnd in vedere faptul că sunt îndeplinite dispoziliile legale incidente în
materie.propunem adoptarea proiectului de hotărâre in forma prczcm.nă.

Viceprimar,
Maria» Mur.niu

Birou Cadast ru Imuhiliar si edilitar,

n'~"'hm

România
Judeţul Botuşam

Municipiul Botosani

CF: 3372882

Nr.26677/MB/18.11.2016

Oficiul Juridic Contencios

Către,

Birou Cadastru Imobiliar Edilitar

Urmare

solicitării

g din Legea nr. 34] /2004

dvs. cu privire la valabilitatea prevederilor alt. 5, alin 1, lit.
repuhlicată vă comunicăm următoarele:

În urma rcpublicării şi modificărilor efectuate asupra Legii nr. 341/2004 prin
acte normative ulterioare prevederile articolului 5 alin. 1 IiI. g) se regăsesc în alt. 5
alin. I lit. n), având următorul conţinut: "atribuirea. ÎII limita posibilităţilor, În
proprietate a 11l.II()O mp de teren În extravilan şi 50(} mp de teren ÎI! intravilan 
acesta din urinei pentru destina/ia de locuinţă. dacă IIU a avut sau mi are Li1
proprietate lin alt spaţiu locativ ".
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Il )\lISIA .IUDleTEANĂ PENTRt: S fAl3lUREA
DREPTljLlJl DE PROPRIETATI:: PRIVATA
ASUPRA TERENURILOR

HOT

ĂRÂREA Nu...il
din 11.02.2010

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
prin Ordinul Prefectului nr. 25 din 10.02.2010. în şedinţa sa din 11.02.2010
luând în dezbatere propunerile Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
R~llrra terenurilor Botoşani conform adresei nr. 2434/201 U şi referatul nr. 147512010 întocmit de către
Ilccretariatul tehnic al Comisiei judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor privind validarea anexei nr. 21 conform prevederilor Legii nr. 247/2005,
în temeiul în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 (republicată) şi Legii nr. 1/2000. modificate
prin Legea Nr. 247 din 19 iulie 2005. precum şi ale Regulamentului de aplicare aprobat prin H.G. nr.
'NO/2005.
"'organizată

HOTĂRÂŞTE

Art.I - Validarea ancxei nr. 21 din HU 890/2005, întocmită de către Comisia locală de fond
funciar Botoşani pentru suprafaţa de 30.00 ha teren, situată în p.c. 225/25; 221/15; 227/5 şi 223/2,)
conform art. 37 din H.G. nr. 890/2005.
. .,
~ .
Art.2 - Cu drept de plângere în termen de 30 de zile de la comunicare, la Judecătoria Botoşani.
Art.3 - Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
llotoşani va comunica în scris, cu confirmare de primire, persoanelor în cauză şi împreună cu O.C.P.!.
otoşani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristian-Constantin Roman

SECRE TAR,
Paul Secrieru
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