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R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R I A  
 

 

H O T A R A R E 

 

Privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 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. 8177 din 13.10.2021; 

-  raportul compartimentului urbanism nr. 8178 din 13.10.2021; 

- raportul biroului buget finanțe-contabilitate nr. 8182 din 13.10.2021; 

- rapoartele comisiilor de specialitate nr. ______  din 14.04.2022 si nr. ________ din 

14.04.2022; 

- prevederile Hotarării Consiliului Local nr. 20/26.08.1999 privind însușirea de către 

Consiliul local a inventarierii bunurilor imobile din domeniul public al comunei, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/ 2000 privind 

modificarea și completarea anexei la HCL nr. 20/1999 pentru însușirea bunurilor care 

fac parte din domeniul public al comunei Frătăuții, Noi, județul Suceava  ; 

- prevederile art. 289 alin. (5), (6) si (16) și ale art. 607 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Anexei 42 din  Hotărârea Guvernului României nr. 1357/2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Suceava, cu modificările și completările ulterioare; 

- declarația secretarului comunei nr. 8173 din 13.10. 2021; 

- prevederile Hotararii Guvernului României nr. 392/ 2020 privind privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ; 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”c” și alin. (6), ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. 

„g” precum şi cele ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.    1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Frătăuții Noi, județul 

Suceava, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/1999, cu modificările și completările 

ulterioare și atestat în Anexa nr. 42  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 și completările ulterioare, la Secțiune I „Bunuri imobile” se 

modifică după cum urmează: 

 



 a) La poziția 13,: 

-  coloana 1 „Codul de clasificare”  va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, 1.3.7.2 ” 

-  coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „ Drum Comunal  49 I”   

-   coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

Drum intravilan, partial asfaltat,  de la „  DJ-Siret” pana la „Harpic ”  .  KM 0+000 – 

0+858; drum pietruit de la   „Hapic” pana la „Sireschi”; Km 0+858 – 1+850 ;  drum 

extravilan, drum pietruit , de la „  Sirechi”  pana la „Harpic”  .  KM 1+850– 3+921, . Drum 

intravilan, drum pietruit, de la „Harpic”  pana la „Cloșcă”; KM 3+921 – 4+044;  lungime 

totala de „4044 „m, suprafata totala de „43523” mp, din care:  

- tronson 1- intravilan - lungime de „858 „m, suprafata  de „8481” mp, imbracaminte din 

„asfalt „ , numar cadastral „41006 „  ; 

- tronson2- intravilan - lungime de „144 „m, suprafata  de „1700” mp, imbracaminte din „ 

piatra„ , numar cadastral „40936 „  ; 

- tronson 3- intravilan - lungime de „336 „m, suprafata  de „3839” mp, imbracaminte din 

„piatra „ , numar cadastral „41048 „  ; 

- tronson 4- intravilan - lungime de „512 „m, suprafata  de „5694” mp, imbracaminte din 

„piatra „ , numar cadastral „33406 „  ; 

- tronson 5-extravilan- lungime de „2071 „m, suprafata  de „22643” mp, imbracaminte din 

„piatra „ , numar cadastral „33396_ „  ; 

- tronson 6- intravilan- lungime de „123 „m, suprafata  de „1166” mp, imbracaminte din 

„piatra „ , numar cadastral „33400„  ; 

-  coloana 4 „Anul dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2020” 

-  coloana 5 „Valoarea de inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins : „ 1.087,248.57”   

mii lei,  

-  coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „ Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997, Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

346/362 din 02.06.2020, Numar/re de carte funciară nr. „41006” comuna Frătăuții 

Noi, Numar/re de carte funciară nr. „40936” comuna Frătăuții Noi, Numar/re de 

carte funciară nr. „41048” comuna Frătăuții Noi, Numar/re de carte funciară 

nr.„33406” comuna Frătăuții Noi, Numar/re de carte funciară nr. „33396” comuna 

Frătăuții Noi, Numar/re de carte funciară nr. „33400” comuna Frătăuții Noi, 

autorizația de construire nr. 15 din 13.04.2018, HCL nr. 60/2013. 

 

 b) La poziția 15,  

-  coloana 1 „Codul de clasificare”  va avea următorul cuprins: „1.3.7.2. ” 

-  coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  

„  Drum Comunal    49 J ” 

-  coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

Drum intravilan, asfaltat,  de la „Lungu V.” pana la „Bucevschi- Pod Traș a Silviei” ;  Km 

0+000 – 0+829, lungime totala de „829„m, suprafata totala de „8395” mp,  imbrăcăminte 

din „ asfalt”, număr cadastral „ 41005 ”. 

-  coloana 4 „Anul dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2020” 

-  coloana 5 „Valoarea de inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins : „866,773.26”   

mii lei,  

-  coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „ Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997, Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

346/362 din 02.06.2020, Numar/re de carte funciară nr. „41005” comuna Frătăuții 

Noi, autorizația de construire nr. 15 din 13.04.2018, HCL nr. 60/2013. 

 



 c) La poziția 63,  

-  coloana 1 „Codul de clasificare”  va avea următorul cuprins: „ 1.3.7.2 ” 

-  coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  

„Drum comunal  49 G   

-   coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 

Drum intravilan,  asfaltat,  de la „Bufet ” pana la „Gilgea ”  .  Km 0+000 – 1+354; Drum 

intravilan,  asfaltat,  de la „ Gilgea” pana la „Rusu(Tibric) ” . Km 1+354 – 1+454 si drum 

extravilan,  asfaltat, de la „ Rusu(Tibric)” pana la „Limita cu Comuna Mușenița”  .  Km 

1+454 – 3+582,  lungime totala de „3582 „m, suprafata totala de „29768” mp, din care: 

- tronson 1 (intravilan)- lungime de „1354 „m, suprafata  de „14130” mp, imbracaminte din 

„asfalt „ , numar cadastral „33342 „  ; 

- tronson 2 (intravilan)- lungime de „100 „m, suprafata  de „687” mp, imbracaminte din 

„asfalt „ , numar cadastral „33379 „  ; 

- tronson 3 (extravilan)- lungime de „655 „m, suprafata  de „ 4504” mp, imbracaminte din 

„asfalt „ , numar cadastral „33379 „  ; 

- tronson 4 (extravilan)- lungime de „569 „m, suprafata  de „3873” mp, imbracaminte din 

„asfalt „ , numar cadastral „33371 „  ; 

- tronson 5 (extravilan)- lungime de „904 „m, suprafata  de „6574” mp, imbracaminte din 

„asfalt „ , numar cadastral „33352 „  ; 

-  coloana 4 „Anul dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2020” 

-  coloana 5 „Valoarea de inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins : „2.975,884.65”  

mii lei,  

-    coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „ Ordonanța 

Guvernului nr. 43/1997, Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

346/362 din 02.06.2020, Numar/re de carte funciară nr. „33342” comuna Frătăuții 

Noi; Numar/re de carte funciară nr. „33379” comuna Frătăuții Noi; Numar/re de 

carte funciară nr. „33379” comuna Frătăuții Noi; Numar/re de carte funciară nr. 

„33371” comuna Frătăuții Noi; Numar/re de carte funciară nr. „33352” comuna 

Frătăuții Noi, autorizația de construire nr. 15 din 13.04.2018, HCL nr. 60/2013. 

    

 Art.  2. Primarul comunei Frătăuții Noi prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Art.    3. Inventarul domeniului public al UAT Fratautii Noi, judetul Suceava constituie anexa la 

statutul comunei Frătăuții Noi si se va publica pe pagina de internet a comunei.. 

 Art.   4. Secretarul general al comunei Frătăuții Noi va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate și publicarea pe pagina de internet a instituției și în 

monitorul oficial local.    

 

 

 

Vizat C.F.P. 

GUȚĂ Mircea 

 

 

Frătăuţii Noi, 13.10.2021 

Nr. 8176 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 

OLARI George 

AVIZAT,  

SECRETAR GENERAL  COMUNĂ, 

 

Oltea-Rodica MOISUC 


