
  
                                     

HOTĂRÂRE 
  privind  darea în folosință gratuită Autorității pentru Administrarea Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, a imobilelor -terenuri situate în 
extravilanul comunei Horodniceni, înscrise în Cartea funciară nr. 34591 și nr. 34675- 

Horodniceni, pentru amplasarea unui Punct de lansare a rachetelor antigrindină 
  

     
Având în vedere prevederile :  

a) art. 551 pct.9, art.553 alin. (1), art. 555 coroborat cu prevederile art. 2146 și 
următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,    

b) art. 129 alin. (2) lit. b), c), d) alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. h) și i),  art. 354, art. 362 alin. 
(2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

c) art. 92 alin. (2) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 94 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

d) art. 5 alin. (3) lit. a), art. (41) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,   

e) art. 98 lit. c) din Legea privind intervențiile active în atmosferă nr. 173/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de :  
- adresa nr. 3741/31.05.2022 a Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava referitoare la 

Programul de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor în 
perioada 2010-2021 pentru județul Suceava,  

- 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 care va face parte din Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a 
Precipitațiilor, ca parte componentă a Unității de Combatere a Căderilor de Grindină 
Moldova 1 Iași,  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 26.09.2022 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  și Hotărârea Consiliului 
Local nr. 76 din 11.10.2022   privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
comunei Horodniceni a imobilului compus din teren cu număr cadastral 34675,  situat în 
extravilanul comunei Horodniceni, județul Suceava      

 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 74 din 03.10.2022 însoțit de :  

   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 3242 din 03.10.2022; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni;  
   c)  avizele consultative al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni;  
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    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 aprobă declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții 
„Punct de lansare a rachetelor antigrindină”, realizat de Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.  
 Art. 2. – Se aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenului în suprafață de 1.500 mp, 
înscris în Cartea funciară nr. 34591 Horodniceni și a terenului în suprafață de 500 mp,  înscris în 
Cartea funciară nr. 34675 Horodniceni, proprietate privată a comunei Horodniceni, județul 
Suceava situat în extravilanul comunei Horodniceni 

Art. 3. – Se aprobă darea în folosință gratuită  Autorității pentru Administrarea Sistemului 
Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, a imobilului compus din teren în suprafață de 
1.500 mp, situat în extravilanul comunei Horodniceni, înscris în Cartea funciară nr. 34591- 
Horodniceni și a imobilului compus din teren în suprafață de 500 mp situat în extravilanul comunei 
Horodniceni, înscris în Cartea funciară nr. 34675- Horodniceni pentru amplasarea unui Punct de 
lansare a rachetelor antigrindină care va face parte din Sistemul Național Antigrindină și de 
Creștere a Precipitațiilor, ca parte componentă a Unității de Combatere a Căderilor de Grindină 
Moldova 1 Iași.  
           Art. 4.-  Dreptul real de folosință se constituie către Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, pe durata existenței și menținerii 
destinației Punctului de lansare a rachetelor antigrindină.  

 Art. 5. – (1) Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de 
Creștere a Precipitațiilor va avea următoarele obligații: 

a) să folosească imobilul potrivit destinației stabilite și să-l întrețină ca un bun 
proprietar; 

b) folosința dobândită în baza hotărârii de consiliu local nu poate fi transmisă, nici 
oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane fizice ori juridice;  

c) să suporte cheltuielile de întreținere a bunului; 
d) să restituie imobilul dat în folosință în stare corespunzătoare la încetarea termenului 

de folosință. 
Art.  6. – (1) Predarea - primirea materială a imobilelor prevăzute la art. 3 se va face de 

primarul comunei Horodniceni la termenul solicitat de către Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.  

(2)  Se mandatează primarul comunei Horodniceni să semneze toate documentele privind 
transmiterea în folosință gratuită, a terenurilor identificate la articolul precedent.  

Art. 7. - Se dispune Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, operarea în 
evidențele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la art.3. 
           Art.  8. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului 
Suceava, Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a 
Precipitațiilor 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”. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
…………………………............... 
           Petru LEMNARU 

 
Horodniceni, 11 octombrie 2022. 
Nr. 77.  

        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   
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