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 H O T Ă R Â R E A nr. 49 din 30.08.2022 

privind  atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Calafindeşti, judeţul Suceava 

 
            Consiliul Local al Comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
                Având in vedere : 
•   Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Calafindesti,inregistrat cu nr. 2986 din 02.05.2022 ; 

 •  Referatul de aprobare al primarului comunei Calafindești, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.  2987  din 
02.05.2022     ; 
 •   Procesul verbal al comisiei de specialitate pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public Comunei Calafindesti inregistrat sub nr.2982 din 02.05.2022; 
•   Referatul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Calafindeşti, înregistrat sub          
nr. 2835  din 29.04.2022 . 
•   Raportul de avizare al comisiilor  de specialitate a Consiliului local al comunei Calafindesti, judetul Suceava 
inregistrate cu nr. 4976 si 4978 din 23.08.2022; 
•    Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie nr. MDLPA-59177/DFPBL-
2752, inregistrat la institutia nostra cu nr.. 4505 din 21.07.2022; 
           Având în vedere: 
•     Hotărârea Consiliului Local Calafindești nr. 18 din 01.07.2000 privind însușirea inventarului bunurilor 
imobile și mobile care alcătuiesc domeniul public al comunei Calafindești, cu modificările și completările 
ulterioare; 
•    Hotărârea Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
642 bis /2002 - Anexa nr. 24 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Calafindești cu 
modificările şi completările ulterioareş 
•      Hotărârii Guvernului nr. 392 / 14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;   
•      Declarația Secretarului General al comunei Calafindeșt inregistrata cu nr. 3041 din 03.05.2022, dată în 
conformitate cu prevederile art. 289 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
           Ținând cont de dispozițiile art. 129 alin. (2), lit. c) și ali. (6), art.139, alin.(1) și (3) lit.g), art. 196 alin.(1), 
lit.a), art. 289 alin.(6) și art. 607 alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2),lit. c) si alin. (6),art. 139 alin. (1) si (3), lit g), art. 196 alin. (1) lit. 
a),art. 289 alin. (5) si art. 607 alin. (4)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completările ulterioare. 
 
 
 



H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

                 Art.1.  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Calafindeşti, judeţul 
Suceava, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 28.08.1999, cu modificările și completările ulterioare 
și atestat în Anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 1357 / 2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Suceava, precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și 
completările ulterioare, la Secțiunea ”Bunuri  imobile”, se modifică si se completeaza : 
a) se modifică poziția nr. 136 astfel: coloana 3 ”Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: ” 
Teren intravilan situat în centrul civic al comunei Calafindești, județul Suceava, în suprafață totală de 4.446 
mp, din care 110 mp alei pietonale pavate, 670 mp locuri de joacă pentru copii platformă cu dale 
cauciucate,13,50 mp platformă cu nisip, echipamente pentru joacă: balansoar din lemn – 2 buc., hinte din 
lemn – 2 buc., carusel – 2 buc., complex de joacă copii mici – 1 buc.,  stâlpi iluminat  cu panouri fotovoltaice 
– 10 buc., coșuri de gunoi - 9 buc.,  bănci – 20 buc., gard din panouri metalice cu stâlpi metalici – 250 ml, 
categoria de folosință curți – construcții, cu următoarele vecinătăți: nord- drum comunal dc 39, est – drum 
județean DJ 209D, sud -  proprietate particulară, vest – uliță comunală, număr cadastral 30957 – U.A.T. 
Calafindești ”, la coloana 4 ”Anul dobândirii și /sau al dării în folosință” care va avea următorul cuprins:” 
2021”,coloana 5 ” Valoarea de inventar” care va avea următorul cuprins : ” 317,7 mii lei”, coloana 6 ”Situația 
juridică actuală” care va avea următorul cuprins:” Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5995 
din 28.10.2021, C.F. nr. 30957 Calafindești”. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Calafindeşti, judeţul Suceava, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 28.08.1999, cu modificările și 
completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 1357 / 2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul Suceava, 
cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea ”Bunuri  imobile”; 
b) se completează, astfel că după poziția nr. 200 se introduc un număr de 33  poziții noi , potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.3.  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  Prefectului  -
Judeţul Suceava si se va publica pe pagina de internet a instituției, la secțiunea dedicată statutului comunei 
precum și în Monitorul Oficial local. 
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