
 
 

  
                                  

HOTĂRÂRE 
  privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Horodniceni a imobilului 

compus din teren cu număr cadastral 34591,  situat în extravilanul comunei Horodniceni, 
județul Suceava   

    
  Având în vedere prevederile :  

a) art. 129 alin. (2) lit. c), 361 alin. (2),  din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

ținând cont de adresa nr. 6260/19.09.2022 a Autorității pentru Administrarea Sistemului Național 
Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care ne solicită punerea la dispoziție a unei suprafețe 
minime de 1.500 mp pentru amplasarea unui Punct de lansare a rachetelor antigrindină,  

ținând seama de faptul că imobilul compus teren înscris în CF nr. 34591 este liber de sarcini, nu 
face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică și nu 
face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;  

luând act de proiectul de hotărâre nr. 64 din 19.09.2022 inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de:  
    a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 3052 din 19.09.2022; 
      b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni nr. 3053 din 19.09.2022;  
     c) avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni;  
     în temeiul 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. – Se declară încetarea uzului public asupra imobilului compus din teren, înscris în Cartea 
funciară nr. 34591 Horodniceni,  în suprafață de 1.500 mp, categoria de folosință fâneață,  situat în 
extravilanul comunei Horodniceni, județul Suceava, aflat în domeniul public al comunei Horodniceni.  
          Art. 2.-  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Horodniceni a 
imobilului prevăzut la art. 1.  

Art. 3. - Primarul comunei Horodniceni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 
           Art.  4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului Suceava, 
persoanei prevăzute la art.1 și se publică în Monitorul Oficial Local. 
 
     Președinte de ședință, 
 
…………………………............... 
            Petru TANASĂ 
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 Contrasemnează pentru legalitate,  

 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


