
   

    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

 COMUNA CALAFINDEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                     

 

 
HOTĂRÂREA nr. 74 din 22.11.2022 

privind atestarea apartenenței la domeniului privat al comunei Calafindeşti, județul 
Suceava, a  unor imobile - terenuri situate în comuna Calafindești, județul Suceava  

 
Consiliul local al comunei Calafindeşti, județul Suceava; 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotarare initiat de domnul primar Adrian FRINCU, inregistrat sub nr. 6952 din 
15.11.2022; 
 -referatul de aprobare  prezentat de  domnul Frincu Adrian, primarul al comunei  Calafindeşti, 
judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 6952  din 15.11.2022; 
 - Raportul compartimentului  urbanism din cadrul aparatului de specialitateal primarului comunei 
Calafindești, județul Suceava, înregistrat sub nr. 6953 din 15.11.2022;                                                            
            - Raportul  Comisiei pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr.. 6955 din 15.11.2022, 

- Luand act  ca aceste imobile nu fac obiectul Legii nr. 18/1991, a Legii nr. 169/1997, Legii nr. 
1/2000,Legii nr. 247/2005, Legii nr. 10/2001 si nu fac obiectul unui litigiu judecatoresc; 
 - In conformitate cu  prevederile art.24 din Legea nr. 7/1996, privind cadastrul si publicitatea 
imobiliara, modificata, completata si republicata, prevederile art. 881, art. 885 alin. 1 si ale art. 888 din 
Legea nr. 287/2009, NCC, republicat, prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, 
modificata, completata si republicata, cat si de prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica 
legislativa pentru  elaborarea  actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.87 alin.5, art.129 alin.2 lit.(c) şi alin.6 lit. (b) si( c) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile  ulterioare;  

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 5, lit. cc), 

art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile  ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă apartenența unor bunuri imobile - terenuri in    suprafaţă de:  
- 1.684 mp  din care 454 mp curţi construcţii  şi 1.230 mp teren arabil situat în intravilanul comunei 

Calafindeşti , la locul numit ,,CAP" ; 
- 767 mp teren arabil situat în intravilanul comunei Calafindeşti la locul numit ,, CAP"; 

 Art.2  Se  aproba introducerea in domeniul privat al comunei Calafindesti si in administrarea 
Consiliului local Calafindesti a imobilelor identificate la art.1. 
 Art.3  Prezenta hotarare este un act autentic unilateral conform art. 269 alin. 1 din Codul de 
procedura civila. 
 Art.4. Se dispune catre O.C.P.I., Suceava intabularea in evidentele de Publicitate Imobiliara. 

Art.5 Primarul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava  prin compartimentele de specialitate va  



aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei Calafindesti: 
 -Institutiei prefectului-judetul Suceava; 
 -Domnului primar  FRINCU ADRIAN; 
 -OCPI Suceava; 
 -la dosarul sedintei; 
 -compartimentului financiar- contabil, urbanism-amenajarea teritoriului; 
 -se afiseaza la panoul legislativ si  se publica pe pagina de internet a comunei Calafindesti.  

 
 
 
 
                                                                                                                                
          Preşedinte de şedinţă,                                                
               PESCLEVEI Silvia                                                                         Contrasemnează: 
                                                                                                                            Secretar general,   
                                                                                                                            CUCU Ana Florentina 
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