
  
                                       

                               HOTĂRÂRE  
                           

privind aprobarea propunerii de alipire a imobilului cu număr cadastral 34244 și a 
imobilului cu număr cadastral 34331 care aparțin domeniului public al comunei 

Horodniceni, județul Suceava    
 

  Având în vedere: 
a) prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
b) prevederile art. 78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizarem 

recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară 
c) prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 53 din 16.08.2021 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat sub nr. 4462 din 16.08.2021 ; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 4478 din 16.08.2021 ;  

c) avizele comisiei de specialitate  nr. 1 și nr. 2 ale Consiliului Local Horodniceni;   
 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. -(1) Se aprobă propunerea de alipire într-un singur lot în suprafață totală de 2.328 mp, 
a imobilului cu număr cadastral 34244, înscris în cartea funciară a comunei Horodniceni nr. 34244, 
în suprafață de 1.385 mp, situat în intravilanul satului Botești, comuna Horodniceni, județul 
Suceava și a imobilului cu număr cadastral 34331 înscris în cartea funciară a comunei Horodniceni 
nr. 34331 în suprafață de 943 mp, situat în intravilanul satului Botești, comuna Horodniceni, 
județul Suceava,  care aparțin domeniului public al comunei Horodniceni. 

(2) Se însușește documentația topo-cadastrală întocmită de către PFA Bucur Marian-Răzvan și 
SC BUCOVINACADASTRU SRL avizată de BCP Fălticeni prin referat de admitere nr. 20439 din 
04.08.2021.  

Art. 2.- Primarul comunei Horodniceni, în calitate de reprezentant legal al comunei 
Horodniceni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin prezentarea la un Birou 
Public Notarial în vederea întocmirii actului notarial de comasare a loturilor de teren menționate la 
art. 1.  

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

Suceava, va fi modificat 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 
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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, primarului comunei Horodniceni, 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/, în subeticheta „Hotărârile 
autorității deliberative”.  
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   Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 
data de 01.09.2021, 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,  

 
 ……………….…………………… 

I o a n  A I O A N E I   
Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 
….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  

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

