ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea unor terenuri din proprietatea municipiului Botoşani
În proprietatea persoanelor beneficia re a Legii nr. 34112004, care au dobândit
titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător
Remarcat prin fapte deosebitelLuptătorretinut/Luptătorrănit"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind atribuirea unor terenuri
din proprietatea municipiului Botoşani in proprietatea persoanelor beneficiare a Legii nr. 341/2004.
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 Hotărâre a Comisiei Judeţene Botoşani pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor nr. 71 din] 1.02.2010 prin care a fost validată administrarea de către Consiliul Local
al municipiului Botoşani a unei suprafeţe de 30 ha teren, situată in P.e. 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 cad astru, fond funciar şi raportul de avizare a] comisiei de specialitate a
Consiliului Local.
in baza prevederilor art. 4 al in. 1 lit. b) şi art. 5 al in. ] I it. n) d in Legea nr. 34] /2004 - Legea
recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, art. 34 alin. I din Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ]412/2004,
coroborate cu cele ale art. 52 din Legea nr. ]8/1991, republicată, cu modificările şi completări le
ulterioare şi art. 36 alin. 9 şi art. ]21 alin. 2 din Legea nr. 215/200], republicată,
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publ ice locale nr.z )5/2001. republicată in
Monitorul Oficial al României, Partea l , nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le
ulterioare,

HOTÂRĂŞTE:

Art.!. (1) Aprobarea atribuirii În proprietatea persoanelor beneficiare ale Legii nr. 341/2004.
care au dobândit titlul de .,Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie] 989 - Luptător remarcat
prin Fapte Deosebite/Luptător Reţinut/Luptător Rănit" a câte 10000 m.p. teren, cu clauză de
neinstrăinare pe timp de 10 ani, după cum urmează:

1. Lot 7 - Chiriches Bernard - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM
C., nr. 00544 din 09.12.2008) - 10000 m.p. teren;

2. Lot 8 - Avăcăriţei George - Luptător Rănit (certificat sena LRT-A. nr. 00196 din
08.05.2008) - 10000 m.p. teren;
3. Lot 9 - Apatie Ioan- Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM-A, nr.
00143 din 22.11.2007) - 10000 m.p. teren;
4. Lot 10 - Tăuteanu GH. Marin, Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria
LRM-T, nr. 0\ 114 din 23.11.2011) -10000 m.p. teren;
5. Lot 11 - Candrea Toader, Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM-C.
nr. 00433 din 17.04.2008) - 10000 m.p. teren;
6. Lot 12 - Ciobanu Neculai, Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM- C ..
nr. 00546 din 09.12.2008) - 10000 m.p. teren;
7. Lot 13 - Neacşu Puiu - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM-N,
nr. 00545 din 02.03.2008) -10000 m.p. teren;
8. Lot 14 - Gavriliuc Mitică- Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM-G.
nr. 00149 din 13.12.2007) -10000 m.p. teren;
9. Lot 15 - Rogojinschi Marius Petru - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat
seria LRM-R, nr. 00459 din 20.05.2010) - 10000 m.p. teren:
10. Lot 16 -Neagu Gheorghe - Luptător remarcat prin fapte deosebite (certificat seria LRM-N,
nr. 00170 din 22.05.2008) - 10000 m.p. teren;

(2) Termenul de 10 ani pentru clauza de neînstrăinare curge de la data
prezentei, care este data comunicării către persoanele prevăzute la alin. (1).

intrării

în vigoare a

(3) Biroul cadastru imobiliar şi edilitar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
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 Hotărâre a nr. 71 din 11.02.2010 ca să
fie administrat de Consiliul Local. Amplasamentul acestui teren este prevăzut În anexa la prezenta
hotărâri şi

hotărâre.

(4) Se constată că din suprafaţa totală de 30 ha validată prin anexa 2\ a HG nr.
890/2005, suprafaţa de 14 ha a fost reconstituită în proprietate prin titluri de proprietate emise în baza
unor hotărâri judecătoreşti, iar suprafaţa de 6 ha a fost atribu iiă conform prevederilor Legii nr. 34 J /2004
prin HCL nr. 146 din 29 iunie 2017
Art.2. Prezenta hotărâre şi procesul verbal de punere în posesie prevăzut la art. I alin. (3) constituie
titlul de proprietate al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei
nr. 257 /2008 se abrogă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ.
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Prin cererile înregistrate la Primăria municipiului Botoşani, numitiiCfili-lcheş Bernard,
Avăcăriţei George, Apaţie Ioan, Tăuteanu Ch, Marin, Candrca Toader ,Ciobanu Neculai
,Ncacsu Puiu, Gavriliuc Mitică, Rogojinschi Marius Petru, Neagu Gheorghe beneficiari ai
Legii nr. 34112004, care au dobândit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989-Luptător remarcat prin Fapte Deosebite .. soli cită atribuirea în proprietate a
câte 10000 mp teren din extravilanul municipiului Botoşani.
Din suprafaţa totală de 30 ha validată conform H.C..J. nr. 71/2010 prin anexa 21 a HG
nr. 890/2005, teren situat în extravilanul municipiului Botoşani în P.e. 225 şi 221 care se afla
în administrarea Consiliului Local al municipiului, suprafaţa de 14 ha a fost rcconstituită în
proprietate prin titluri de proprietate emise în baza unor hotărâri judecătoreşti numitilor Calfa
Gheorghe (DECIZIA NR. 67 R/2008) şi Florea Marin Elvira (DECIZIA NR. 597/2009).
În raport cu suprafaţa de teren disponibilă şi numărul de cereri, propunem atribuirea
fiecărui revoluţionar a unei suprafeţe de câte 10000 mp.
Potrivit prevederilor artA alin. I lit b şi art. 5 alin. I lit.g 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 complctările ulterioare, mt.34 alin.! din Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr. 41/2004, aprobate prin Hotîrârca Guvernului nr.1412/2004,
coroborate cu cele ale art.5::' din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi complctările
ulterioare şi art.36 alin.2 din Legea nr.215/2001 ,republieată, beneficiază în limita posibilităţilor
de atribuirea în proprietate a câte 10 000 mp teren cu clauză de neinstrăinarc pc timp de 10 ani.
Având în vedere faptul că sunt îndeplinite dispoziţiile legale incidente în
materie.propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Viceprimar,
Marian Murariu

JlJk-Birou Cadastru imobiliar
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IONSTITUŢIA

PREFECTULUI

JUDEŢUL BOTOŞANI

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA
ASUPRA TERENURILOR

'1f

HOT A RAR E A NR...7.....
din 11.02.2010
-

A

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,
rganizată 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
t,lllppra terenurilor Botoşani conform adresei nr. 2434/2010 şi referatul nr. 1475/2010 întocmit de către
'ftcretariatul tehnic al Comisiei judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra
lttenurilor privind validarea anexei nr. 21 conform prevederilor Legii nr. 247/2005,
>
în temeiul în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991 (republicată) şi Legii nr. 112000, modificate
~riJl Legea Nr. 247 din 19 iulie 2005, precum şi ale Regulamentului de aplicare aprobat prin H.G. nr.
MPO/2005,
HOTĂRĂŞTE

Art.l- Validarea anexei nr. 21 din HG 890/2005, întocmită de către Comisia locală de fond
tllllciar Botoşani pentru suprafaţa de 30,00 ha teren, situată în p.c. 225/25; 221115; 227/5 şi 223/2,)
ronform art. 37 din H.G. nr. 890/2005.
_.
.
Art.2 - Cu drept de plângere în termen de 30 de zile de la comunicare, la J udecăloria Botoşani.
Ar1.3 - Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
llotoşani va comunica în scris, Cll confirmare de primire, persoanelor în cauză şi împreună cu O.C.P.!.
Hotoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PREŞEDINTE,

SECRETAR,
Paul Secrieru

Cristian-Constantin Roman
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