
PROIECT 

 

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  

 

 

H O T A R Â R E 

privind  atestarea apartenenței unui imobil- teren la domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava  

 

 

 Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Frătăuţii Noi, judeţul 

Suceava nr 4648   din 02.05.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4649 din 02.05.2022; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.______ din 23.06.2022; 

- procesul verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea  inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Frătăuții Noi nr. 9398 din 

19.04.2022;  

- dispozitiile art.8, al.(3), lit.“a” din  Ordonanta de Guvern nr.71/2002 privind 

organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

si privat de interes local;  

- dispozitiile art.6 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia;  

- prevederile Hotararii Consiliului Local Fratautii Noi nr. 13 din 23.02.2021, 

privind  aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al 

comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

- prevederile art. 354 alin. (1), art. 355 și ale art. 357 alin. (1) și (4) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 129 alin. (1) , alin (2) lit. „c”, ale art. 139  și ale art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1- Se aprobă atestarea apartenenței unui imobil- teren intravilan în suprafață de 1477 mp 

la domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, conform Anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2- Atestarea apartenenței la domeniul privat se face în vederea dispunerii inscrierii în 

evidențele O.C.P.I. –Carte Funciară, a situației privind regimul proprietății imobilului teren 

susmenționat.  

 Art.3- Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Frătăuții Noi se va modifica in 

mod corespunzator.  



Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei 

Frătăuții Noi.  

Art.5-Secretarul comunei Frătăuții Noi va asigura comunicarea prezentei Hotarari 

autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.                        

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

 

OLARI George 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

Oltea-Rodica MOISUC 
 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 

 

Frătăuţii Noi, 02.05.2022 

Nr. 4647 

 

 



R O M A N I A 

Judeţul Suceava 

Frătăuţii Noi 

Primar 

Nr. 128  din 08.01.2019 

 

 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea includerii suprafeței de 41.700 mp 

teren în domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava 

   

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava a fost insusit de catre Consiliul Local prin Hotararea nr.13 /2017. 

De la data ultimei modificari si pana in prezent s-au instrainat anumite terenuri  

iar ca  urmare a masuratorilor efectuate in vederea inscrierii sistematice in cartea 

funciara  parceleor de teren s-a observat existenta unor diferențe, ce trebuie corectate. 

Observarea acestor diferente s-a constatat ca urmare a faptului ca au fost chemati 

toți cetațenii ce dețineau teren intr-o anume zona, iar in urma efectuării masurătorilor  

din nou a acelor terenuri, prin confruntarea cu suprafețele deținute de cetățeni, s-a 

constatat apariția unor diferențe. 

Pentru aducerea la zi a situatiei bunurilor din domeniul privat al comunei si 

comunicarea lui catre Consiliul local este necesara propunerea acestui proiect. 

 Avand in vedere cele expuse in temeiul art.45 alin.(6) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun consiliului local adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 

 

Primar, 

 

 

Gheorghe STREANGĂ 

 



R O M A N I A 

Judeţul Suceava 

Frătăuţii Noi 

Primăria 

Nr. _____ din 08.01.2019 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea includerii suprafeței de 41.700 mp 

teren în domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava 

 

 

Patrimoniul comunei este constituit din bunurile mobile şi imobile care aparţin 

domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit 

legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de 

uz sau de interes public naţional. 

Conform art. 122 din Capitolul XII a Legii 215/2001 a administratiei publice 

locale ” Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale.” 

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava a fost insusit de catre Consiliul Local prin Hotararea nr.7 /2017. 

De la data ultimei modificari si pana in prezent s-au instrainat anumite terenuri  

iar urmare masuratorilor efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara a unor parcele 

de teren s-a observat existenta unei erori ce trebuie corectate . 

Avand în vedere cele expuse, propunem Consiliului local, adoptarea proiectului 

de hotarare în forma prezentată. 

 

 

Consilier, 

 

MOISUC Constantin 

 

 


