
                                                   ROMÂNIA          Proiect de hotărâre nr. 3621 din 30.09.2022      

J U D E T U L    S U C E A V A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 

comuna Bălăceana, cod  727126,  cod fiscal 163911770 

Tel. / fax  :  0230534860 

E-mail: primariabalaceana@yahoo.ro 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei Bălăceana,  

județul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana,județul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat la numărul 3620 din 

30.09.2022; 

-procesul verbal al  Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, înregistrat cu nr....................... 

-referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile înscrise în Anexa, parte integrantă 

la proiectul  de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, înregistrat cu nr..............................; 

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Bălăceana, înregistrat la 

nr................................; 

- Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Bălăcena, potrivit căreia 

bunurile  în cauză nu fac obiectul unor litigii la momentul hotărârii, înregistrată cu nr. ..................... 

-raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia 

mediului şi turism, înregistrat cu nr…………………… 

-H.C.L. nr.14 din 11 august 2004, cu modificările și completările ulterioare privind inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, ultima modificare prin  H.C.L. nr.2 din 

 



26 ianuarie 2022 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

- Anexa nr.104 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comnei Bălăceana 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;  

 - Prevederile : 

- art.286-288,art.289  alin.(5); alin.(6) lit.a) și b) alin.(9), alin.(10), art.290  și art.607 alin.(4) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 -art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art.129 alin.(14), art.135, art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) art.196 ,alin(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. - Se aprobă declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei Bălăceana, județul 

Suceava, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea apartenenței 

acestora la inventarul bunurilor  aflate în domeniul public al comunei Bălăceana, județul  Suceava.  

Art.2-Se însușesc planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite cu ocazia 

măsurătorilor efectuate în vederea realizării cadastrului și intabulării, conform anexei 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația drumuri extravilane (vicinale). 

Art.3-Se aprobă înscrierea în cartea funciară ”prima înregistrare imobil“, în favoarea comunei 

Bălăceana, județul Suceava a imobilelor descries în anexa 1 la prezenta hotărâre, cu destinația terenuri 

extravilane ( vicinale). 

Art.4-Prezenta hotărâre este act premergător în vederea intabulării dreptului de proprietate în 

domeniul public al comunei, iar ulterior pentru elaborarea proiectului de hotărâre de atestare a 

inventarului domeniului public, care însoțit de extrasele de carte funciară și de alte documente va fi 



transmis Ministerului cu atribuții în domneiul  administrației publice pentru comunicarea punctului de 

vedere  cu privire la proiectul de hotărâre de atestare, potrivit art.289 alin.(10) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

 Art.5.  - Primarul comunei Bălăceana, prin aparatul de specialitate , va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art.6. – Secretarul general al comunei va comunica celor interesați prezenta hotărâre și va asigura 

publicare pe site-ul primăriei și la afișierul din centrul localității. 

 

INIŢIATOR- PRIMAR, 

 

Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al comunei- Elena Beşa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N IA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

Nr. 3620 din 30.09.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei Bălăceana,  

județul Suceava 

 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana a fost întocmit în 

conformitate cu Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și H.G.nr.548/1999 privind 

aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor al comunelor, orașelor, municipiilor 

și județelor, în vigoare la acea dată și însușit prin H.C.L. nr.14 din 11 august 2004, cu modificările și 

completările ulterioare privind inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bălăceana, ultima modificare prin H.C.L.  nr. 2 din 26 ianuarie 2022 privind atestarea modificării și 

completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava,  

atestat în Anexa nr.104 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comnei Bălăceana 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;  

  Bunurile aparținând domeniului public al comunei Bălăceana sunt într-o dinamică permanentă, 

fapt care creează neconcordanțe , uneori majore, între situația de fapt și cea notată în Anexa nr.104 la 

Horătârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava,precum și 

al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava. 

La nivelul comunei, pe lângă multitudinea de proiecte aflate în implementare fie din surse atrase 

fie din surse proprii, se identifică în permanență noi oportunități de investiții. În funcție de sursa de 

finanțare a acestora se solicită de către autoritățile responsabile o serie de documente care atestă faptul 

că aceste bunuri aparțin domeniului public al comunei Bălăceana. Un astfel de document este și anexa 

nr.104 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;  

Având în vedere: 

- faptul că se depun proiecte de finanțare pentru modernizarea drumurilor din comună, proiecte 

importante pentru comunitatea locală care presupun o documentație extrem de stufoasă, inclusiv pe partea 

de documente de proprietate; 

 -se implementează  înregistrarea sistematică a terenurilor din extravilanul localității  finanțarea 

IX . 

- nevoia de a răspunde cerințelor legate de obținerea finanțării în ceea ce privește dovada 

apartenenței bunurilor care fac obiectul proiectelor de investiții la domeniul public al comunei Bălăceana; 

-în programul de activitatea al persoanei responsabile cu evidența primară la urbanism, este 

inclusă și identificarea de imobile libere de orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, imobile care se 

propun a fi declarate în domeniul public de interes local al comunei Bălăceana. 

-în urma verificărilor în teren, privind identificarea de imobile, sustinute de prevederile art.289 

alin.(1) din O.U.G. nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare, conform cărora ” Toate bunurile aparținând unităților administrativ –teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale” și conform prevederilor art.286 alin.(4) din această ordonanță , potrivit cărora 

”Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa 

nr.104, precum și din alte bunuri de uz sau interes public local ,declarate ca atare prin hotărâre a 

consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori 

județean” s-a constatat oportunitatea însușirii activității de declarare a unor imobile 

intravilane/extravilane din comuna Bălăceana. Necesitatea declarării acestor bunuri ca aparținând 

domeniului public de interes local al comunei Bălăceana, se regăsește atunci când se procedează la 

completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public de interes local al comunei Bălăceana 

cu bunurile respective și la intabularea acestora, inclusiv, în acest fel, hotărârea consiliului local devenind 

document juridic justificativ pentru obținerea documentațiilor necesare intabulării bunurilor. 

 -sunt drumuri care nu  au fost atestate în inventar; acest lucru se datorează faptului ca la data 

întocmirii inventarului in anul 1999 la fosta comună Ciprian Porumbescu, la care localitatea Bălăceana, 

era localitate aparținătoare, măsurătorile s-au efectuat aleatoriu fără aparatură performantă, ori la data 

când s-a procedat la întocmirea documentației pentru modernizarea drumului s-a folosit aparatură 

performantă, respectiv GPS, de unde rezultă  drumurile ce necesită a fi incluse în inventar  



 De asemenea menționez faptul că bunurile vizate de proiect nu au fost declarate prin lege de uz 

sau interes public național 

Față de considerentele menționate mai sus; 

SUPUN SPRE APROBARE 

Proiectul de hotărâre privind privind declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

 

 

    

    

       P R I M A R, 

 

     Cojocariu Constantin-Octavian 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     R  O  M  A  N  I  A 

                             J U D E T U L    S U C E A V A 

                                      PRIMĂRIA 

comuna Bălăceana, cod  727126,  cod fiscal 16391770 

Tel. / fax  :  0230 534860 

E-mail: primariabalaceana@yahoo..ro 

 

 

Nr.3625 din 30.09.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul  de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei 

Bălăceana, județul Suceava 

 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana a fost întocmit în 

conformitate cu Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și H.G.nr.548/1999 privind 

aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor al comunelor, orașelor, municipiilor 

și județelor, în vigoare la acea dată și însușit prin H.C.L. nr.14 din 11 august 2004, cu modificările și 

completările ulterioare privind inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bălăceana, ultima modificare prin H.C.L.  nr. 2 din 26 ianuarie 2022 privind atestarea modificării și 

completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava,  

atestat în Anexa nr.104 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comnei Bălăceana 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;  

  Bunurile aparținând domeniului public al comunei Bălăceana sunt într-o dinamică permanentă, 

fapt care creează neconcordanțe , uneori majore, între situația de fapt și cea notată în Anexa nr.104 la 

Horătârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava,precum și 

al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava. 

La nivelul comunei, pe lângă multitudinea de proiecte aflate în implementare fie din surse atrase 

fie din surse proprii, se identifică în permanență noi oportunități de investiții. În funcție de sursa de 

 



finanțare a acestora se solicită de către autoritățile responsabile o serie de documente care atestă faptul 

că aceste bunuri aparțin domeniului public al comunei Bălăceana. Un astfel de document este și anexa 

nr.104 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;  

Având în vedere: 

- faptul că se depun proiecte de finanțare pentru modernizarea drumurilor din comună, proiecte 

importante pentru comunitatea locală care presupun o documentație extrem de stufoasă, inclusiv pe partea 

de documente de proprietate; 

 -se implementează  înregistrarea sistematică a terenurilor din extravilanul localității  finanțarea 

IX . 

- nevoia de a răspunde cerințelor legate de obținerea finanțării în ceea ce privește dovada 

apartenenței bunurilor care fac obiectul proiectelor de investiții la domeniul public al comunei Bălăceana; 

-în programul de activitatea al persoanei responsabile cu evidența primară la urbanism, este 

inclusă și identificarea de imobile libere de orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, imobile care se 

propun a fi declarate în domeniul public de interes local al comunei Bălăceana. 

-în urma verificărilor în teren, privind identificarea de imobile, sustinute de prevederile art.289 

alin.(1) din O.U.G. nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare, conform cărora ” Toate bunurile aparținând unităților administrativ –teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale” și conform prevederilor art.286 alin.(4) din această ordonanță , potrivit cărora 

”Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa 

nr.104, precum și din alte bunuri de uz sau interes public local ,declarate ca atare prin hotărâre a 

consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public național ori 

județean” s-a constatat oportunitatea însușirii activității de declarare a unor imobile 

intravilane/extravilane din comuna Bălăceana. Necesitatea declarării acestor bunuri ca aparținând 

domeniului public de interes local al comunei Bălăceana, se regăsește atunci când se procedează la 

completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public de interes local al comunei Bălăceana 

cu bunurile respective și la intabularea acestora, inclusiv, în acest fel, hotărârea consiliului local devenind 

document juridic justificativ pentru obținerea documentațiilor necesare intabulării bunurilor. 

 -sunt drumuri care nu  au fost atestate în inventar; acest lucru se datorează faptului ca la data 

întocmirii inventarului in anul 1999 la fosta comună Ciprian Porumbescu, la care localitatea Bălăceana, 



era localitate aparținătoare, măsurătorile s-au efectuat aleatoriu fără aparatură performantă, ori la data 

când s-a procedat la întocmirea documentației pentru modernizarea drumului s-a folosit aparatură 

performantă, respectiv GPS, de unde rezultă  drumurile ce necesită a fi incluse în inventar  

 De asemenea menționez faptul că bunurile vizate de proiect nu au fost declarate prin lege de uz 

sau interes public national. 

Față de considerentele menționate mai sus; 

PROPUN:  

declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei Bălăceana, județul Suceava, după cum 

urmează : 

Nr. crt. 
Denumirea 

bunului *2) 
Elementele de identificare *3) 

0 2 3 

1 Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,517 km  si in lățime de 5  m, 

suprafața totală 2586 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+517; 

2 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul   satului Bălăceana, 

comuna  Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,810 km  si in lățime de 

6,70 m, suprafața totală 5429 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+810; 

3 

 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul   satului Bălăceana, 

comuna  Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,438 km  si in lățime de 

5,79 m, suprafața totală 2540 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+438; 

4 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul   satului Bălăceana, 

comuna  Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,500 km  si in lățime de 

4,95 m, suprafața totală 2476 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+500; 

5 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul   satului Bălăceana, 

comuna  Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,471 km  si in lățime de 

6 m, suprafața totală 2828 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+471; 

6 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul   satului Bălăceana, 

comuna  Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,513 km  si in lățime de 

7,88 m, suprafața totală 4042 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+513; 

7 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul   satului Bălăceana, 

comuna  Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,987 km  si in lățime de 

6,79 m, suprafața totală 6706 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+987; 

8 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in extravilanul satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 0,237 km  si in lățime de 5 m, 

suprafața totală 1185 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  0+237; 

 



 Menționăm faptul că bunurile care fac obiectul prezentului raport de specialitate  și care sunt 

propuse a fi atestate în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, nu sunt grevate de sarcini și 

nici nu fac obiectul unor litigii. 

 

 

Secretar general ,  

Elena Beșa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R  O  M  A  N  I  A 

J U D E T U L    S U C E A V A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 

comuna Bălăceana, cod  727126  cod fiscal 16391770 

Tel. / fax  :  0230534860 

E-mail: primariabalaceana@yahoo.ro 

HOTĂRÂRE 

Consiliul local al comunei Bălăceana,județul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat la numărul 3630 din 

30.09.2022; 

-procesul verbal al  Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, înregistrat cu nr.3623 din 30.09.2022; 

-referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile înscrise în Anexa, parte integrantă 

la proiectul  de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, înregistrat cu nr.3624 din 30.09.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Bălăceana, înregistrat la 

nr.3625 din 30.09.2022; 

- Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Bălăcena, potrivit căreia 

bunurile  în cauză nu fac obiectul unor litigii la momentul hotărârii, înregistrată cu nr. 3633 din 

30.09.2022; 

-raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia 

mediului şi turism, înregistrat cu nr.3642 din  30.09.2022 ; 

-H.C.L. nr.14 din 11 august 2004, cu modificările și completările ulterioare privind inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, ultima modificare prin  H.C.L. nr.2 din 

26 ianuarie 2022 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

- Anexa nr.104 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comnei Bălăceana 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;  

 



 - Prevederile : 

- art.286-288,art.289  alin.(5); alin.(6) lit.a) și b) alin.(9), alin.(10), art.290  și art.607 alin.(4) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 -art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art.129 alin.(14), art.135, art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) art.196 ,alin(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. - Se aprobă declararea unor bunuri de uz și interes public  al comunei Bălăceana, județul 

Suceava, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea apartenenței 

acestora la inventarul bunurilor  aflate în domeniul public al comunei Bălăceana, județul  Suceava.  

Art.2-Se însușesc planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite cu ocazia 

măsurătorilor efectuate în vederea realizării cadastrului și intabulării, conform anexei 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația drumuri extravilane (vicinale). 

Art.3-Se aprobă înscrierea în cartea funciară ”prima înregistrare imobil“, în favoarea comunei 

Bălăceana, județul Suceava a imobilelor descries în anexa 1 la prezenta hotărâre, cu destinația terenuri 

extravilane ( vicinale). 

Art.4-Prezenta hotărâre este act premergător în vederea intabulării dreptului de proprietate în 

domeniul public al comunei, iar ulterior pentru elaborarea proiectului de hotărâre de atestare a 

inventarului domeniului public, care însoțit de extrasele de carte funciară și de alte documente va fi 

transmis Ministerului cu atribuții în domneiul  administrației publice pentru comunicarea punctului de 

vedere  cu privire la proiectul de hotărâre de atestare, potrivit art.289 alin.(10) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 



 Art.5.  - Primarul comunei Bălăceana, prin aparatul de specialitate , va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art.6. – Secretarul general al comunei va comunica celor interesați prezenta hotărâre și va asigura 

publicare pe site-ul primăriei și la afișierul din centrul localității. 

 

 

 Preşedinte de sedinta, 

 

Vasile Bliorțu 

 

Contrasemenează,  

 

Secretarul general al comunei- Elena Beşa 

 

 

Bălăceana, 30.09.2022 

Nr.68____________________________________________________________________________________________________________________ 
 Total consilieri locali : 9                                                                                                                                 

 Prezenti : 9                                                                                                                                                    

 Pentru : 9 

 Împotrivă:0 

 Abtineri : 0 



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia mediului şi 

turism 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bălăceana,județul Suceava 

Nr. 3642 din 30.09.2022 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia mediului şi 

turism, întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus, a analizat expunerea de motive, proiectul de 

hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului 

Local spre dezbatere si aprobare. 

             Preşedintele comisiei aduce la cunoştință faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

 Nr. consilieri în comisie-3    

  Consilieri prezenţi-3     

 Consilieri absenţi-0. 

 Vot pentru aviz-3                   

 Abţineri-0                     

 Voturi contra -0 

 

Presedinte de comisie,                                                             Secretarul comisiei, 

 

                Todiraş Constantin                                                                       Grosu Georgel 

 



1  

  Judeţul  Suceava 

  Comuna Bălăceana 

   ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 3621 din 30.09.2022 ( 2 pagini) 

                                                                                                                                                

   Inițiator-Primar,Cojocariu Constantin Octavian 

 

 

Declararea  unor bunuri de uz și interes public  al comunei Bălăceana, județul Suceava 

 

Bunuri imobile 

Nr. crt. 
Codul de clasificare 

*1) 

Denumirea 

bunului *2) 
Elementele de identificare *3) 

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință 

Valoare inventar 

(mii lei) 

Situația juridică/ 

 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.3.7.1. Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,517 km  si in lățime de 5  m, suprafața totală 

2586 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  

0+517; 

2004 - 

 

O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

 

2 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul   satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,810 km  si in lățime de 6,70 m, suprafața 

totală 5429 m.p. Punct început 0+000; punct 

sfârșit  0+810; 

 

 

2004 
- 

 

 O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

 

3 

 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul   satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,438 km  si in lățime de 5,79 m, suprafața 

totală 2540 m.p. Punct început 0+000; punct 

sfârșit  0+438; 

 

 

 

2004 - 

 

 

 

O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

 

4 
 

 

 

 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul   satului Bălăceana, comuna  

 

 

 

 

 

 



2  

1.3.7.1. Drum vicinal Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,500 km  si in lățime de 4,95 m, suprafața 

totală 2476 m.p. Punct început 0+000; punct 

sfârșit  0+500; 

2004 - O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

 

5 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul   satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,471 km  si in lățime de 6 m, suprafața totală 

2828 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  

0+471; 

 

 

2004 

 

 

- 

 

 

O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

 

6 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul   satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,513 km  si in lățime de 7,88 m, suprafața 

totală 4042 m.p. Punct început 0+000; punct 

sfârșit  0+513; 

 

 

2004 

 

 

- 

 

 

O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

 

7 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul   satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,987 km  si in lățime de 6,79 m, suprafața 

totală 6706 m.p. Punct început 0+000; punct 

sfârșit  0+987; 

 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

- 

 

 

O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

8 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,237 km  si in lățime de 5 m, suprafața totală 

1185 m.p. Punct început 0+000; punct sfârșit  

0+237; 

 

 

2004 

 

 

- 

 

 

O.G.  nr. 43/1997 

H.C.L. nr.68/2022 

     


