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Doamna Pop Cornelia-Elena informează că suma rămășițelor este de 427.451 lei, 

din care aproximativ 100.000 lei aparțin persoanelor juridice, iar restul persoanelor fizice. 

Există multe persoane fizice cu rămășițe neidentificate. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă procedural se cunosc anumiți pași care trebuie 

făcuți pentru identificarea acestor persoane. Ar trebui măcar porniți acești pași de 

identificare pentru a avea o justificare în cazul unui control. 

Doamna Pop Cornelia-Elena afirmă că a purtat discuții și cu doamna secretar 

general și urmează a se găsi cele mai bune soluții pentu identificarea acestor persoane. De 

asemenea, informează că nu au fost încă depuse cereri, acestea urmând a putea fi depuse 

după adoptarea proiectului de hotărâre.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă au fost măcar cereri verbale în acest 

sens. 

Doamna Pop Cornelia-Elena informează că a existat o cerere verbală concretă de 

eșalonare din partea domnului Lonte, urmând ca după adoptarea hotărârii toți cei 

interesați să poată face astfel de cereri. 

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 5 al 

ordinii de zi, adoptându-se cu un număr de 10 voturi ,,PENTRU" și o ,,ABȚINERE"  a 

domnului Lonte Ioan, Hotărârea nr. 15/2021 privind aprobarea procedurii de 

acordare  a eşalonărilor la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului 

local de către persoanele fizice şi persoanele juridice care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local al Comunei Marca. 

Se alătură ședinței doamnul Hălmăjan Paul-Iulian, consilier superior în cadrul 

Compartimentului Fond Funciar, motiv pentru care se trece la punctul 6 al ordinii de zi și 

se cer discuții. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă cum s-a definit Sectorul 0 unde se află acest 

teren cu puț pe care dorim să îl introducem în domeniul public al Comunei Marca. 

Domnul Hălmăjan Paul-Iulian informează că Sectorul 0 a fost definit de către 

Agenția Națională a Cadastrului, în anul 2013 prin Legea nr. 163, atunci când s-a făcut 

inventarierea tuturor terenurilor din țară pentru a se vedea parcelele pentru care sunt 

eliberate titluri de proprietate și ce anume rămâne la dispoziția Comisiei Locale. În urma 

finalizării acestei inventarieri, s-a primit pe suport electronic delimitarea sectoarelor 

cadastrale, inclusiv a sectorului 0. Fiecare comună a fost împărțită pe sectoare cadastrale, 

încercând să se urmărească limite naturale pentru a se putea defini și deosebi mai ușor. 

Sectorul 0  a fost definit ca domeniu public, iar în momentul în care s-au făcut lucrări de 

cadastrare pe raza UAT Comuna Marca, sectorul 0 nu a fost atribuit la nimeni, iar 

drumurile, canalele și ce au mai fost s-au înscris în C.F. pe Comuna Marca. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că s-au purtat discuții și s-a lămurit această 

situație. Nu este contra introducerii puțului în domeniul public, atât timp cât domnul 

primar a spus că va lămuri situația cu drumul. 

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 6 al 

ordinii de zi, adoptându-se cu un număr de 10 voturi ,,PENTRU" și un o ,,ABȚINERE" 

a domnului Ardelean Teodor Hotărârea nr. 16/2021 cu privire la modificarea și 

completarea anexei la Hotărârea nr. 19 din 28 octombrie 1999 a Consiliului local 


















































































































