ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O N S I L I U L LO C A L
HOTARARE
privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Frătăuții Noi,
Județul Suceava
Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 9680 din 02.12.2020;
- raportul raportul compartimentului de resort nr. 9681 din 02.12.2020;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr. 720 si nr. 721 din 27.01.2021;
- prevederile art. 286 și ale art. 296 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 868 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”c”, ale art. 139 alin. (1) precum şi cele ale art. 196 alin. (1)
lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Frătăuții Noi a terenului
prevăzut în Anexa , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Biroul buget-finanțe contabilitate va proceda la radierea bunurilor din evidenţele mijloacelor
fixe.
Art. 3. Compartimentul Urbanism va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de
modificare in evidentele Cartii Funciare.
Art. 4. Secretarul general al comunei Frătăuții Noi va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate şi va înainta un proiect de hotărâre, privind atestarea la domeniul
public al comunei, a terenului prevăzut în Anexa la prezenta, către ministerul cu atribuţii în domeniul
administraţiei publice, în vederea emiterii unui punct de vedere cu privire la proiectul hotărârii atestării
acestui teren la domeniul public al comunei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar general al comunei,

BABALEAN Ștefan-Mihai

MOISUC Oltea-Rodica
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Anexa la HCL nr. 9 din 28.01.2021

Listă cuprinzând bunurile aparținând domeniului privat al comunei Frătăuții Noi, județul
Suceava, care trec în domeniul public al acestuia

Nr.
crt.
1

Denumire bun
Teren
„Teren aferent
Dispensar uman ”

Elemente de identificare
Suprafață teren de 1.200 mp
C.F. nr. 34778

Situația juridică actuală
Domeniul privat al comunei,
conform HCL nr.
18/26.03.2020
Poziția nr. 27 –teren
intravilan

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar general al comunei,

BABALEAN Ștefan-Mihai

MOISUC Oltea-Rodica

