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R O M Â N I A   

JUDEŢUL SUCEAVA                                                                               Aprob, 

COMUNA FRĂTĂUŢII NOI                                                                    Primar 

PRIMARIA 

NR. 4242  DIN 04.05.2021                                                                    Olari George 

 

 

R A P O R T  

 

la proiectul de hotarare privind demararea procedurii  înscrierii în cartea funciară și 

întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate in 

proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

În urma solicitarilor cetățenilor privind cumpărarea unor parcele din domeniul privat al 

comunei,  s-au adunat la compartimentul nostru de specilaitate din cadrul primăriei, mai multe  

cereri. 

Compartimentul nostru a intreprins demersurile pentru armonizarea procedurilor de 

vânzare, închiriere și concesionare, astfel că, la momentul actual, avem o hotarâre de consiliu 

local care stipuleaza pașii necesari în vederea înstrăinării unor bunuri din domeniul privat în 

conformitate cu prevederile legale. 

Ca urmare a acestui fapt, solicităm initierea procedurilor pentru înscrierea in cartea 

funciară și întocmirea unor rapoarte de evaluare a: 

 

- unui lot de 6 parcele situate in zona  Toloacă Târnăuca  (pozitia 4 din Anexa la HCL 

nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat deja de   

persoane ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 1 parcela situata in zona  Teren școala Sasca    (pozitia 17 din Anexa la 

HCL nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat deja de   

persoane ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 2 parcele situate in  zona  La Stadion    (pozitia 12 din Anexa la HCL nr. 

13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat deja de   persoane 

ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 1 parcelă situată în extravilanul satului Frătăuții Noi, zona  Lunca 

comunei Frătăuții Noi (pozitia II/18 din Anexa la HCL nr. 13/25.02.2021- privind inventarul 

domeniului privat al comunei), solicitat deja de   persoane ce locuiesc în zonă, in vederea 

vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 1 parcela situata in zona  Toloacă Costișa  și  CAP  Costișa (Gilcea)   

(pozitia 32 din Anexa la HCL nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al 

comunei), solicitat deja de   persoane ce locuiesc în zonă in in vederea vanzarii, prin licitație 

publică; 

- unui lot de 6 parcele situate in  zona  Pe Vale (Gâza-Ciocîrtel)   (pozitia 15 din 

Anexa la HCL nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat 

deja de   persoane ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 6 parcele situate in zona  Toloacă  Jacoteni    (pozitia 2 din Anexa la HCL 

nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat deja de   

persoane ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 7 parcele situate in zona  Toloacă Ruscior-Capelă    (pozitia 23 din Anexa 

la HCL nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat deja de   

persoane ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 

- unui lot de 1 parcela situata in  zona  Toloacă    Nicoară- Moisuceni    (pozitia 1 din 

Anexa la HCL nr. 13/25.02.2021- privind inventarul domeniului privat al comunei), solicitat 

deja de   persoane ce locuiesc în zonă, in vederea vanzarii, prin licitație publică; 
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 Facem mențiunea că aceste parcele nu fac obiectul nici unei cereri de retrocedare. 

  De asemenea reținem faptul că  este oportună inițierea unui proiect de hotărâre prin 

care să fie finalizată documentația privind vânzarea prin licitație publică a unor parcele din 

domeniul privat al comunei. 

 

Consilier superior, 

 

Constantin MOISUC 


