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HOTĂRÂREA   nr. 22 / 2021  

privind trecerea unor imobile, case de locuit,  
din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea 

            
 

 Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.05.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile, case de locuit, din 
domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea, înaintat de către primarul Comunei Petelea, 
d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 2543/20.05.2021;  
 Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. 2563/20.05.2021 înaintat de compartimentul urbanism, 
investiţii; 
           - avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism nr. 
19/25.05.2021;  
 - avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului 
şi urbanism nr. 19/26.05.2021; 
 - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţia copilului nr. 15/25.05.2021;  
 În baza: 
 - art.864 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil - republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
         În temeiul art. 287 lit.b), art. 361 alin.(2), art.129 alin.(1), ali.(2) lit.c), alin.(7) lit.r), art. 139 
alin.(3) lit. g), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea a  unor 
imobile cu destinaţia case de locuit, cu terenul aferent,  conform anexei nr. 1, anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Anexa la H.C.L. nr.35/26.06.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Petelea, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică în mod corespunzător la secţiunea I – „Bunuri imobile”, respectiv se elimină poziţiile 50, 
51, 58, 59, 60, 61, 66 şi 67. 

Art.3. Ducerea la îndeplinire a celor prevăzute în prezenta hotărâre revine în sarcina 
primarului Comunei Petelea.  

Art.4. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş şi primarului   
prin intermediul secretarului general al comunei Petelea.  
         Petelea, 26.05.2021 
 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
                  Ioan Fulop      Mihai-Ilie Moldovan 
 



ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ                                                                 
COMUNA PETELEA                                                                   

 
Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 22 /2021 

privind datele de identificare a bunurilor care trec din  
domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea, Judeţul Mureş 

 
Secţiunea I. Bunuri imobile 
Nr. 
crt. 

Nr. poziţie 
în inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare Obs. 

1 50 Casă de locuit Nr.8, 288 mp  
2 51 Teren intravilan Petelea Nr.8, 1480 mp  
3 58 Casă de locuit Nr. 718, 82 mp  
4 59 Teren intravilan Petelea Nr. 718, 800 mp  
5 60 Casă de locuit Nr. 736, 197 mp  
6 61 Teren intravilan Petelea Nr. 736, 1770 mp  
7 66 Casă de locuit Nr. 761, 145 mp  
8 67 Teren intravilan Petelea Nr. 761, 1482 mp  

 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
                  Ioan Fulop      Mihai-Ilie Moldovan 
 


