
  

                                       

                                 
                           

 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Horodniceni, județul 

Suceava a unor imobile  

 

Având în vedere prevederile: 

 

-  art. 354- art. 358 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

-   art. 557 alin. (2) și alin. (4), art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și 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. 41  din 25.05.2022 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 1823 din 

25.05.2022   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  1824 din 25.05.2022;  

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) alin. (3) lit. g), 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. – (1) Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Horodniceni, județul Suceava 

a unor imobile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

              (2) Imobilele prevăzute la alin. (1) sunt identificate potrivit planurilor de amplasament și 

delimitare a imobilelor și a releveului apartament scara 1:1000, prevăzute în anexa nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art. 2. - Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a comunei Horodniceni a imobilelor prevăzute 

la art. 1.  

    Art. 3. – Stabilirea valorii de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe baza 

evaluării de către un evaluator autorizat ANEVAR.  
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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, 30 iunie 2022 

Nr. 43 

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   

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


Judeţul Suceava  
Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public/ privat al unităţii administrativ – teritoriale 
comuna Horodniceni 

Primar, 
FLOREA NECULAI  

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 43/2022 

 

 

INVENTARUL 

bunurilor care aparţin domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale comuna Horodniceni 

SECŢIUNEA I 
Bunuri imobile  

Nr. crt.  Codul de clasificare  Denumirea bunului  Elementele de identificare 

Anul 
dobândirii 
şi/sau al 
dării în 

folosinţă  

Valoarea de inventar 
(mii lei) * 

Situaţia juridică 
actuală 

0  1  2  3  4  5  6  

1. ”-” Teren neproductiv 
tarla „Hara”   

situat în extravilanul comunei 
Horodniceni, județul Suceava, în 
suprafață de 5.400 mp, categoria 
de folosință neproductiv, cu 
următoarele vecinătăți: N – 
U.A.T. Horodniceni, E- Drum 
exploatare, V- drum exploatare, 
S- drum exploatare 

 

 

2022 
 

 
HCL nr. 42 din 

27.05.2022  

* Stabilirea valorii de inventar a imobilelor se va face pe baza evaluării de către un evaluator autorizat ANEVAR.  

Preşedinte, 

FLOREA NECULAI 

 

Membri: Secretarul general al unității administrativ-teritoriale: Mitrofan Luiza-Maria   

Șeful compartimentului financiar-contabil: Cimbru Ovidiu 
Responsabilul cu activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări: Tofan Vasile                      Inspector: Boariu Maria-Mihaiela 


