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PROIECT  
Nr.924 DIN 28.02.2023 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei 
Bălăceana, cu  bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul comunei 

Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
  Consiliul Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava: 
 Având in vedere: 

-H.C.L. nr. 10 din 03.02.2023 privind apartenența unor bunuri imobile la  inventarul 
bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

-referatul de aprobare  nr.916 din 28.02.2023, întocmit de domnul Constantin-
Octavian COJOCARIU -primarul comunei Bălăceana; 

-procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public și privat al comunei 
Bălăceana, județul Suceava nr. 921 din 28.02.2023; 

-referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile înscrise în Anexa, parte 
integrantă la proiectul  de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
comunei Bălăceana, județul Suceava, înregistrat cu nr. 922 din 28.03.2022; 

-raportul de specialitate nr. ........................... întocmit de secretarul general al comunei;  
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu nr. .............. 
În conformitate cu prevederile: 

1. art. 354 și art. 357 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 

2. art.555-557 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;  
3. Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. ale Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor 
aprobate prin H.G.R. nr. 392/2020;  

5. 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; 

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

7. art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin. (14), precum și ale art. 139 coroborat cu art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al 
comunei Bălăceana cu  bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul comunei 
Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 
completările ulterioare, ultima modificare, Anexa la H.C.L.  nr. 61 din 15.09.2022, începând 
cu nr. crt.132 până la nr. crt. 147, așa cum este prevăzut în Anexa care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2-Se actualizează Anexa 11, pct.2-Inventarul bunurilor imobile din domeniul 
privat al comunei Bălăceana, județul Suceava-la Statutul comunei Bălăceana, județul Suceava, 
așa cum este prevăzut în anexa prevăzută la art.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 3. -Consiliul Local Bălăceana își însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Bălăceana completat potrivit dispozițiilor art. 1 din prezenta 
hotărâre.  

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 5-Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarul general al comunei 
Bălăceana, instituțiilor și persoanelor interesate în termenele prevăzute de legislația în 
vigoare.  

 
I N I Ţ I A T O R,  

 
PRIMAR- Constantin -Octavian COJOCARIU  

 
 

Avizat pentru legalitate, 
 

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEŞA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae ANECHITEI  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 
P R I M A R 

Referat de aprobare  
privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei 

Bălăceana, cu  bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul comunei 
Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 
 
 

Nr.923 DIN 28.02.2023 
 
Doamnă şi domnilor consilieri; 
Având în vedere: 
 Faptul că s-au efectuat lucrări de înregistarre sistematică, respectiv s-au înscris în carte 

funciară bunuri care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, terenuri extravilan și 

intravilan, este necesară completarea inventarului bunurilor care aparțin  domeniului privat al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, așa cum sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul referat. 

Precizez totodată că imobilele mai sus menţionate nu fac obiectul unor cereri de 

reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor 

normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv, cele care reglementează 

regimul juridic al  imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 

1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și  nu face obiectul vreunui litigiu.  

 Luând în considerare cele prezentate, am iniţiat un proiect de hotărâre privind 

completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, cu  

bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul comunei Bălăceana, județul 

Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 
 

 
Primar,  

 
Constantin-Octavian COJOCARIU  
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