
  

                                       

                                 
                           

 

privind includerea în domeniul public al comunei Horodniceni a unor bunuri imobile în 

vederea intabulării/ înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele 

de cadastru și carte funciară  

 

Având în vedere prevederile: 

-  art. 863 lit. f) din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 297/2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  art. 286 alin. (1) și (4)) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-   art. 12 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară;  

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 

municipiilor şi al judeţelor; 

 

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 26 din 28.04.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 2503/28.04.2021   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  2504/28.04.2021;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism;  

 

în temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit. c), art.139 alin (1), art.196, alin. (1), lit. a) din 
Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

   Art.1. - Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Horodniceni a unor imobile prevăzute în 

planurile de situație anexate, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte 

funciară, după cum urmează: 

Nr.crt Codul de 

clasificare 

Denumire Elemente de identificare Valoare de inventar 

mii lei 

1. "-" Teren  situat în intravilanul satului Botești, comuna 

Horodniceni, județul Suceava, în suprafață 

685 mp, categoria de folosință curți-

construcții, destinația- curte aferentă Școlii 

vechi (Cămin Cultural Botești), cu  

10,412 
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următoarele vecinătăți: N- IE 33812, E- 

drum,  

2. "-" Teren situat în intravilanul satului Horodniceni, 

comuna Horodniceni, județul Suceava, în 

suprafață de 688 mp, categoria de folosință 

arabil, cu următoarele vecinități: N- drum, E- 

domeniul public al comunei Horodniceni, V-

proprietate particulară, S-Parohia 

Horodniceni  

10,457 

 

  Art. 2. - Se aprobă declararea ca bunuri de uz și de interes public local a imobilelor prevăzute la 

art.1.  

  Art. 3. – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Horodniceni, județul 

Suceava, va fi completat/atestat în mod corespunzător după parcurgerea procedurilor prevăzute la 

art. 289 din O.U.G nr. 57/2019 și de H.G. nr. 392/2020  privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 

municipiilor şi al judeţelor.  

  Art. 4-  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare 

la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în 

format electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-

deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 13 mai 2021 

Nr.  26 

 

 

 

 

 

   Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data 
de 13.05.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în 
funcție și  12 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

 

Președinte de ședință,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
V a s i l e  F L O R E A  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei, 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/
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