
  

                                       

                                 
                           

 

 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; 

 

ținând cont de maxima urgență pentru rezolvarea intereselor comunei Horodniceni, generată 

de lista de compliniri cerută de Consiliul Județean Suceava prin adresa nr. 7345 din 14.12.2022, prin 

care ne solicită înscrierea definitivă în Cartea funciară a podurilor de pe traseul DC 93 E,  

 

     luând act de proiectul de hotărâre nr. 93 din 12.12.2022 însoțit de  : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 4451/12.12.2022; 

b) raportul secretarului general al comunei nr.  4453/12.12.2022;  

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;  

e) procesul verbal nr. 4437/12.12.2022 al comisiei speciale de inventariere a domeniului 

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

Horodniceni a două poduri de pe traseul DC 93 E;  

f) referatul privind conformitatea cu bunurile inventariate întocmit de doamna Bădărău 

Gabriela- Cristina, sub nr. 4438/12.12.2022 din 15 septembrie 2022; 

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

4439/12.12.2022 a secretarului general al Comunei Horodniceni; 

 

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, 
 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE 

 



 

 

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 și se completează, după cum urmează:  

 

- după poziția nr. 214 se introduc două noi poziții, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

   Art. 2.  Pe baza hotărârii, primarul comunei solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Suceava efectuarea modificărilor corespunzătoare în evidențele de cadastru și publicitate 

imobiliară.  

 

   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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 23 decembrie 2022. 

Nr.  95. 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință ,  
 

 ……………….…………………… 
 

 
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. 95/2022 
 

INVENTARUL 

bunurilor imobile care aparţin domeniului public 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  

215.  1.3.7.2. 

Pod peste 
Râul Șomuzul 
Mare pe DC 

93 E  

-situat în extravilanul comunei 
Horodniceni pe traseul DC 93 E, cu 
următoarele vecinătăți: N- CF nr. 
13902,  E- pârâu, S- 32593, V- 
pârâu, în suprafață de 208 mp, 
fundație sferturi de con din beton   

2020 278,2  

Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 3840 din 

04.08.2020 

 

216.  
 

1.3.7.2. 

 
Pod pe 

traseul DC 93 
E   

- situat în intravilanul satului 
Horodniceni pe traseul DC 93 E, 
cu următoarele vecinătăți: N- 
CF nr. 32593, E- pârâu, S- CF 
nr. 32592, V- pârâu în 
suprafață de 103 mp, fundație 
din beton    

 

 

2014 150  Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 4149 din 

18.09.2014 

 

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 


