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                                                                       H O  T A R A R E 
                                                                   nr. 34 din  06.09.2021 

privind aprobarea rectificării înscrierii în cartea funciară nr. 30206 Calafindești 
 

            Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare al Primarului comunei Calafindesti,judetul Suceava; 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  inregistrat cu  nr. 
4688 din 26.08.2021 ; 
             - Raportul Compartimentului Urbanism  din cadrul aparatului propriu al  primarului  comunei Calafindesti,  
judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 4689/26.08.2021; 
           - Avizul Comisiei  de specialitate  ale consiliului  local  înregistrat sub nr. 4690/26.08.2021, care avizează 
proiectul de hotărâre; 

 
Tinand cont de : 

 Prevederile art. 877, art. 885 – 886 și ale art.907-908 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.219 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă rectificarea Cărții funciare nr.30206 Calafindești, în sensul înscrierii ca proprietar Județul 
Suceava – domeniul public asupra terenului în suprafață de 700 mp, identificat cadastral cu număr topografic 456 și 
respectiv a radierii dreptului de proprietate al Comunei Calafindești pentru cota de 5/6 din terenul în suprafață de 700 
mp identificat cadastral cu număr topografic 456, conform Titlului de proprietate nr. 1001 din 22.03.1995, a Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 106/2001 și a Hotărârii de Guvern nr. 1224/2001. 

 
Art.2. - Se împuternicește primarul Comunei Calafindești să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 

rectificarea înscrierilor din Cartea funciară nr.30206 Calafindești, stabilite conform art.1. 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
             CIOBAN Leonte                                                          Contrasemnează: 
                                                                            Secretar general-delegat 
                     CUCU Ana Florentina 
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