
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 
HOTĂRÂRE 

Nr. 119 din 18.11.2022 
Privind trecerea suprafetei de 2743mp din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Săbăoani 
 

Consiliul local al comunei Săbăoani, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 14295 din 11.11.2022 întocmit de primarul comunei Florin VÎRGĂ, 
primarul comunei Săbăoani; 

- Raportul de specialitate nr. 14294 din 11.11.2022 întocmit de aparatul de specialitate din cadrul 
Primăriei Săbăoani; 
- Prevederile art. 554, ale art. 858 şi ale art. 863 lit.e) din Legea nr. 287/2009 -Codul Civil, 

republicată, modificată şi completată; 
- Prevederile art. 41, alin. (5) din Legea nr. 7 /1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), art. 197 alin. (I) şi art. 243 alin. (I) 

Iit.a) şi b), ale art. 286 alin.(4) şi ale art. 296 alin.(2) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, modificată şi completată;  

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, modificată şi completată : 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Sabaoani a 

următorului teren  
-teren în suprafaţă de 2743 mp, situat în comuna Sabaoani, str. Progresului nr. Fn, rezultat din 

dezmembrarea numarului cadastral Nc 50192 prin actul de dezmembrare nr.1879 din 29.07.2022, 
teren ce este înscris in Cartea Funciara a comunei Sabaoani cu nr 56496.  

Art. 2. Primarul comunei împreună cu aparatul de specialitate al primarului comunei va urmări 
ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3. Hotărârea se va comunica - potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate, prin 
grija secretarului comunei. 

 
                    Președinte de ședință, 

  Contrasemnează,                                 CONSILIER LOCAL, 
   SECRETAR GENERAL,                                                             ANTOCI IOSIF                
    EC. ROBU MARICICA 

 
 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  16 voturi “ pentru” , 0 “ împotrivă”,  0 “ abțineri”, fiind   
prezenți 16 consilieri locali din totalul  de  17 consilieri. 


