
  

                                       

                                 
                           

 

 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al Comunei 

Horodniceni, Județul Suceava 

 

Având în vedere prevederile: 

-  Anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- 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; 

- Hotărârii Consiliului Local  Horodniceni nr. 27 din 31.08.1999, privind însuşirea  Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Horodniceni , judeţul Suceava modificată și 

completată prin Hotărârea nr. 4 din 30.05.2000; 

 

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 71 din 28.10.2021 însoțit de  : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 586728.10.2021; 

b) raportul secretarului general al comunei nr.  5873/28.10.2021;  

c) avizul favorabil al 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;  

d)declarația secretarului general al Comunei Horodniceni înregistrată sub nr. 

5877/28.10.2021 a secretarului general al Comunei Horodniceni; 

e) procesul verbal nr. 5826/27.10.2021 al comisiei speciale de inventariere a domeniului 

public al comunei Horodniceni prin care se propune atestarea la domeniul public al comunei 

Horodniceni a investiției „Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural, sat Horodniceni, comuna 

Horodniceni, județul Suceava”;  

 

în temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit. c) și alin. (6).  art.139 alin (1) și alin. (3) lit. g), 
art.196 alin. (1) lit. a), art. 289 alin. (6) și art. 607  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.- Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Horodniceni, judeţul 

Suceava, însușit prin Hotărârea Consiliului Local Horodniceni nr. 27/31.08.1999, cu modificările și 

completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1357/2001 privind 

atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I 

„Bunuri imobile”, se modifică poziția nr. 157, la coloana nr. 3- Elemente de identificare va avea  
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următorul cuprins „Situat în intravilanul satului Horodniceni, str. Sucevei nr. 201,  comuna 

Horodniceni, județul Suceava,  suprafața construită de 279 mp, suprafață desfășurată de 279 mp, cu 

regim de înălțime parter, construit din cărămidă, planșeu din lemn, șarpantă din lemn cu învelitoare 

din tablă multistrat – tip țiglă, având număr cadastral 30201-C1,  pe suprafața de teren aferentă 

construcției  de 1.216 mp, categoria de folosință curți- construcții, cu următoarele vecinătăți- N- 

proprietare particulară, E- drum comunal 93 E, V- Parohia Horodniceni, S- proprietate particulară ”, la 

coloana 5- Valoarea de inventar (LEI) va avea următorul cuprins „1.0765,56”, la coloana nr. 6- 

Situația juridică actuală va avea următorul cuprins „Carte funciară nr. 30201 - Horodniceni, Autorizația 

de construire nr. 12/02.04.2018 și autorizația nr. 6/03.06.2020, Proces-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 4404 din 11.08.2021”. 

 

  Art. 2. -  Primarul comunei Horodniceni, județul Suceava şi compartimentul financiar-contabil vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

  Art. 3. -  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/. 
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Președinte de ședință ,  
 

 ……………….…………………… 
C o z m a  A r s i n i c a  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei, 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   
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