
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SECUIENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Nr.69 din 30.10.2019 
privind constituirea dreptului de proprietate pentru 

suprafața  de 400 m.p. teren curți construcții  
pentru Sturzu Anica, Sturzu Mirela, Călugăru Simona și Mihăilă Lăcrămioara, 

moștenitorii def. Sturzu Mircea 
 Consiliul Local al  comunei Secuieni, judetul Neamț întrunit în ședință ordinară în 
data de 30.10.2019, 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 e)  art. 36 alin.(3),(4) și (6) din  Legea  fondului funciar  nr. 18/1991 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
 Având în vedere referatul  de aprobare a primarului comunei Secuieni nr.8758 
din 23.10.2019  care propune constituirea dreptului de proprietate pentru suprafața  de 
400 m.p. teren curți construcții  pentru Sturzu Anica, Sturzu Mirela, Călugăru Simona și 
Mihăilă Lăcrămioara, moștenitorii def. Sturzu Mircea; 
 Analizând  raportul compartimentului de specialitate nr.8759 din 23.10.2019 al 
Compartimentului Cadastru ; 
 Văzând cererea d-lor Sturzu Anica, Sturzu Mirela, Călugăru Simona și Mihăilă 
lăcrămioara înregistrată cu nr. 8664 din 05.11.2018 prin care se solicită constituirea 
dreptului de proprietate pentru suprafața  de 400 m.p. și contractul de vânzare-
cumpărare nr.1073/P din 31.05.1974; 
 În baza competențelor stabilite prin art. 129 alin. (1)  din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  
 adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de proprietate pentru Sturzu Anica, 
Sturzu Mirela, Călugăru Simona și Mihăilă Lăcrămioara, moștenitorii def. Sturzu Mircea 
pentru suprafața de 400 m.p.  teren curți construcții situat în intravilanul satului 
Bârjoveni, comuna Secuieni, județul Neamț , având număr topo- tarla 16 parcela 339/1 , 
învecinat la Nord cu Pîrvu Constantin, la Sud cu Drum sătesc, la Est cu Pîrvu Ioan și la 
Vest cu Grigorcea Vasile. Art.2. Primarul comunei Secuieni si compartimentele de 
specialitate din cadrul UAT Comuna Secuieni vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate. 

 

  
Președinte de ședință, 
 ………………….……………………… 

Vasile-Marian NECHITA 

Contrasemnează: 

pentru legalitate 

Secretarul general al C o m u n e i  
S e c u i e n i  

 Cristian BEJENARIU 
 



 

 


