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HOTĂRÂREA nr. 58 din 26.09.2022 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 30.04.2009 privind însuşirea 
inventarului aparţinând domeniului privat al comunei Calafindeşti, județul Suceava , cu modificarile  

si completarile ulterioare 
 

            Consiliul Local al Comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
                Având in vedere : 
- referatul de aprobare al  primarului comunei Calafindeşti, înregistrat sub nr. 5504 din 19.09.2022;  
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5505 din 19.09.2022 ; 
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Calafindesti, judetul Suceava        
inregistrate sub nr.5506  din 19.09.2022; 
- procesul verbal al comisiei speciale de inventariere a bunurilor apartinand  domeniului public si privat al 
comunei inregistrat sub nr.3421 din 13.05.2022; 
                 Ținând cont de:  
   - H.C.L. nr. 23 /30.04.2009, privind  însușirea inventarului aparținând domeniului privat al comunei 
Calafindești – terenuri, cu anexa , cu modificarile si completarile ulterioare; 
   - prevederile art. 6 din Legea nr. 18/1991 privind fondul  funciar, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.36 alin.(1) din  Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile HCL nr. 51 din 30.08.2022 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei 
Calafindesti, judetul Suceava, a unor immobile- terenuri situate in comuna Calafindesti, judetul Suceava 

       In temeiul prevederilor  129  alin.( 2) lit.(c)  , art. 196 alin. (1) lit. (a) din  OUG  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE: 
 
            Art.1.Aprobă  completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei 
Calafindeşti, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Primarul comunei Calafindeşti şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei. 
            Art.3. Prezenta  va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei Institutiei Prefectului- 
judetul Suceava, pentru exercitarea controlului de legalitate, va fi afisata si publicata pe pagina de internet 
a comunei Calafindesti. 
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