
 

   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  :  0230  534860 

E-mail: primariabalaceana@yahoo.ro 

 

H O T Ă R Â R E  

privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Bălăceana, județul Suceava 

Consiliul local al comunei Bălăceana; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat la numărul 4710 din 

31.12.2021; 

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

la nr.4713 din 31.12.2021; 

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

comunei Bălăceana, județul Suceava, înregistrat cu nr.4714 din 31.12.2021 

-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.4715 din 31.12.2021; 

- 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. 4716 

din 31.12.2021; 

-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.219 din 19.01.2022 

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

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana; 

 - 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;  

- adresa instituției noastre înregisrată cu nr. 2362 din 07.06.2021 prin care am înaintat 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Proiectul de hotărâre privind 

 



atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul 

Suceava; 

-răspunsul la adresa sus menționată  de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. MDLPA-75748/DPFBL-3120/10.09.2021, înregistrată la instituția noastră cu 

nr. 3549 din 30.09.2021, prin care au fost formulate propuneri și observații față de proiectul de 

hotărâre înaintat și anexa la acesta. 

-Prevederile: 

-H.C.L. nr. 8 din 15 fecbruarie 2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public a comunei Bălăceana, județul Suceava. 

-H.C.L. nr. 41 din 31 mai 2021 privind modificarea titlului H.C.L. nr. 8 din 15 februarie 

2021 atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public a comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

-H.C.L. nr. 70 din 02 noiembrie 2021 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca 

drumuri comunale și drumuri vicinale la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava. 

-H.C.L. nr. 71 din 03 noiembrie 2021 privind abrogarea H.C.L. nr. 8/15.02.2021 și H.C.L. 

nr. 41/31.05.2021. 

-H.C.L.  nr. 72 din 10 noiembrie 2021 privind revocarea H.C.L. nr. 71 privind abrogarea 

H.C.L. nr.8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41 din 31.05.2021. 

-H.C.L. nr. 73 din 10 noiembrie 2021 privind modificarea H.C.L.41 din 31 mai 2021; 

 - 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. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul 

Suceava, însușit prin H.C.L. nr.14 din 11 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, 



atestat în  Anexa nr.104–Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bălăceana, județul Sueava, 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 atestă modificarea și 

completarea conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul 

Suceava 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, 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, astfel completat, constituie anexă la Statutul unității administrativ 

teritoriale Bălăceana, județul Suceava și se publică pe pagina de internet a unității administrativ-

teritoriale , într-o secțiune dedicată statutului respectiv. 

 Art.3.  - Primarul comunei Bălăceana, prin aparatul de specialitate , va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art.4. – Secretarul general al comunei va comunica celor interesați prezenta hotărâre în 

termenele prevăzute de legislația în vigoare.  

Preşedinte de sedinţă, 

 

Constantin Todiraș 

 

Contrasemnează, 

Secretarul  general al comunei- Elena Beşa 

Bălăceana, 26 ianuarie 2022 

Nr. 2 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9                                                                                                                               

Prezenti : 9                                                                                                                                                   

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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ANEXĂ LA H.C.L. nr. 2 din 26 ianuarie 2021 (10 PAGINI) 

 

Președinte de ședință-Constantin Todiraș 

 

Contrasemnează-Secretarul general al comunei-Elena Beșaa 

 

ATESTAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI 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 

actuală 

 

0 1 2 3 4 5 6 

63 1.3.7.1. Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan   

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,070  km si in lățime 

de 5,26  m, suprafața totală 368 m.p. Carte 

funciară nr.36226 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+070. 

2004 5,819.70 

 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

 

64 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,083 km. si in suprafață 

de 411 m.p. si in lățime de 4,95 m. Carte 

funciară nr.36228 Bălăceana. Punct început 

 

 

2004 5,382.87 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 
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0+000; punct sfârșit 0+083. 

65 

 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,096 km. si in suprafață 

de 436 m.p. si in lățime de 4,54  m. Carte 

funciară nr.36231 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+096. 

 

 

 

2004 5,710.29 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

66 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,094 km si in suprafață 

de 551 m.p. si in lățime de 5,86  m. Carte 

funciară nr.36230 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+094. 

 

 

2004 

 

 

2,039.86 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

67 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,115 km si in suprafață 

de 605 m.p. si in lățime de 5,26  m. Carte 

funciară nr.36227 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+115. 

 

 

2004 

 

 

7,923.69 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

68 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,184 km. si in suprafață 

de 803 m.p., si in lățime de 4,36  m. Carte 

funciară nr.36232 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit  0+184. 

 

 

2004 

 

 

10,516.89 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

69 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,205 km. si in suprafață 

de  1110 m.p. si in lățime de 5,41  m. Carte 

funciară nr.36235 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+205 

 

 

2004 

 

 

14,537.67 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

70 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,208 km si in suprafață 

 

 

2004 

 

 

22,972.14 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 
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de  1754 m.p., si in lățime de 8,43 m. Carte 

funciară nr.36233 Bălăceana.Punct început 

0+000; punt sfârșit 0+208. 

71 

 

1.3.7.1. 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,362 km  si in suprafață 

de  2465 m.p., si in lățime de 6,81  m. Carte 

funciară nr.36234 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+362. 

 

2004 

 

701,684.61 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

72 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,348 km si in suprafață 

de  2573 m.p., si in lățime de 7,39  m .Carte 

funciară nr.36236 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+348. 

 

 

2004 

 

 

87,710.57 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

73 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,450. si in suprafață de  

3615 m.p si in lățime de 8,03  m. Carte funciară 

nr.36242 Bălăceana. Punct început 0+000; 

punct sfârșit 0+450. 

 

 

2004 

 

 

40,925.20 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

74 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,727 km si in suprafață 

de  3730 m.p., si in lățime de 5,13  m. Carte 

funciară nr.36238  Bălăceana. Punct 

început0+000; punct sfârșit 0+727. 

 

 

2004 

 

 

58,851.81 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

75 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

și extravilan sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, 

județul Suceava, în lungime de 0,566 km si in 

suprafață de  4365 m.p., din care intravilan 3106 

m.p., extravilan 1259 m.p., si in lățime de 7,71  

m. Carte funciară nr.36252 Bălăceana. Punct 

început 0+000;punct sfârșit 0+566. 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

57,168.41 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 
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76 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan 

și extravilan sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, 

județul Suceava, în lungime de 0,744 km si in 

suprafață de  5127 m.p., din care: intravilan-

1200 m.p., extravilan-3927 m.p., la si in lățime 

de 6,89  m. Carte funciară nr.36254 

Bălăceana.Punct început 0+000; punct sfârșit 

0+744. 

 

 

 

2004 

 

 

 

62,626.35 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

77 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 1,083 km si in suprafață 

de  8208 m.p. si in lățime de 7,58  m. Carte 

funciară nr.36251 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit 1+083. 

 

 

2004 

 

 

95,987.88 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

78 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,288 km si in suprafață 

de  2407 m.p., si in lățime de 8,36  m. Carte 

funciară nr.36245 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+288. 

 

 

2004 

 

 

31,524.48 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

79 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,111 km si in suprafață 

de 797 m.p., si in lățime de 7,18  m. Carte 

funciară nr.36240 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+111. 

 

 

2004 

 

 

10,438.31 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

80 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 117 m. l. si in suprafață 

de drum 751 mp, si in lățime de 6,42  m. Carte 

funciară nr.36259 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+117. 

 

 

2004 

 

 

9,835.85 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

81 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,091 km si in suprafață 

de 331 m.p., la  si in lățime de 3,64  m. Carte 

 

 

2004 

 

 

4,335.11 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 



5  

funciară nr.36263 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+091. 

82 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,072 km si in suprafață 

de 316 m.p., si in lățime de 4,39  m. Carte 

funciară nr.36246 Bălăceana. Punct început 

0+000;punct sfârșit 0+072. 

 

 

2004 

 

 

4,138.65 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

83 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,146 km si in suprafață 

de 592 m.p., si in lățime de 4,05  m. Carte 

funciară nr.36267 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+146. 

 

 

2004 

 

 

7,753.42 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

84 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast , situat in intravilan  

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,171 km si in suprafață 

de 761 m.p., si in lățime de 4,45  m. Carte 

.funciară nr.36250 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+171. 

 

 

2004 

 

 

9,966.82 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

85 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

și extravilan sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, 

județul Suceava, în lungime de 0,767 km din 

care intravilan:479 m.l , extravilan-288 m.l. si 

in suprafață de 5.082 m.p., si in lățime de 6,63  

m. Carte funciară nr.36276 Bălăceana. Punct 

început 0+000; punct sfîrșit 0+767. 

 

 

2004 

 

 

90,168.46 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

86 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,099 km si in suprafață 

de  562 m.p., si in lățime de 5,68  m. Carte 

funciară nr.36244 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+099. 

 

 

 

2004 

 

 

7,360.51 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 
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87 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,417 km si in suprafață 

de  2.519 m.p., si in lățime de 6,04  m. Carte 

funciară nr.36277 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+417. 

 

 

2004 

 

 

38,592.66 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

88 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,119 km si in suprafață 

de  697 m.p., si in lățime de 5,86  m. Carte 

funciară nr.36247 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+119. 

 

 

2004 

 

 

9,128.61 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

89 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,229 km si in suprafață 

de  3.308 m.p si in lățime de 5,26  m. Carte 

funciară nr.36239 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+229. 

 

 

2004 

 

 

43,324.88 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

90 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,160 km si in suprafață 

de 1.611 m.p si in lățime de 10,07 m. Carte 

funciară nr.36243 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+160. 

 

 

2004 

 

 

21,099.27 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

91 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,137 km si in suprafață 

de  730 m.p si in lățime de 5,33  m. Carte 

funciară nr.36253 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+137. 

 

 

2004 

 

 

9,560.81 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

92 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,452 km si in suprafață 

de 3.834 m.p., si in lățime de 8,48  m. Carte 

funciară nr.36268 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+452. 

 

 

2004 

 

 

69,771.24 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 



7  

93 

 

1.3.7.1. 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,335 km si in suprafață 

de 1.679 m.p si in lățime de 5,01  m. Carte 

funciară nr.36257 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+335. 

 

 

2004 

 

 

21,989.86 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

94 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din pământ , situat in 

extravilan sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, 

județul Suceava, în lungime de 0,250  km si in 

suprafață de  2.128 m.p., si in lățime de 8,51  m. 

Carte funciară nr.36262 Bălăceana. Punct 

început 0+000; punct sfârșit 0+250. 

 

 

2004 

 

 

27,870.42 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

95 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,246 km si in suprafață 

de  1.431 m.p., si in lățime de 5,82  m. Carte 

funciară nr.36256 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+246. 

 

 

2004 

 

 

18,741.81 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

96 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilan sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, 

județul Suceava, în lungime de 0,191 km si in 

suprafață de  883 m.p., si in lățime de 4,62  m. 

Carte funciară nr.36261 Bălăceana. Punct 

început 0+000; punct sfârșit 0+191. 

 

 

2004 

 

 

21,564.65 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

97 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilan sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, 

județul Suceava, în lungime de 0,199 km si in 

suprafață de  819 m.p si in lățime de 4,12  m. 

Carte funciară nr.36260 Bălăceana. Punct 

început 0+000; punt sfârșit 0+199. 

 

 

2004 

 

 

20,726.44 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

98 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,234 km si in suprafață 

de 3.207 m.p., si in lățime de 13,71  m. Carte 

funciară nr.36255 Bălăceana.Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+234. 

 

 

2004 

 

 

42,002.08 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 



8  

99 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum comunal 

cu îmbrăcăminte din balast, situat in intravilan 

sat Bălăceana, comuna  Bălăceana, județul 

Suceava, în lungime de 0,151 km si in suprafață 

de 1.242 m.p., si in lățime de 8,23  m. Carte 

funciară nr.36274 Bălăceana. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+151. 

 

 

2004 

 

 

16,266.47 

 

 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

100 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,741 km si in suprafață de 3.727 m.p.  si in 

lățime de 5,03  m. Carte funciară nr.31814. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 0+741. 

 

 

2004 

 

 

8,179.08 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

101 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna  

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

1,069 km si in suprafață de 5.827 m.p., si in 

lățime de 5,45  m. Carte funciară nr.31812. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 1+069. 

 

 

2004 

 

 

12,787.62 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

102 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

1,077 km si in suprafață de 5.827 m.p., si in 

lățime de 5,41  m. Carte funciară nr.31662. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 1+077. 

 

 

2004 

 

 

12,787.63 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

103 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

1,038 km si in suprafață de 5.590 m.p si in 

lățime de 5,39  m. Carte funciară nr.31683. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 1+038. 

 

 

2004 

 

 

12,267.52 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

104 

 

 

1.3.7.1 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,998 km si in suprafață de 5.163 m.p., si in 

lățime de 5,17  m. Carte funciară nr.31706. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 0+998. 

 

 

2004 

 

 

11,330.45 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 



9  

105 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,625 km si in suprafață de 2.837 m.p., si in 

lățime de 4,54  m. Carte funciară nr.31733. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 0+625. 

 

 

2004 

 

 

6,225.93 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

106 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime 0,741 

km si in suprafață de 3.344 m.p., si in lățime de 

4,51  m. Carte funciară nr.31815. Punct început 

0+000; punct sfârșit 0+741. 

 

 

2004 

 

 

7,338.57 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

107 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

1,085 km si in suprafață de 5.985 m.p si in 

lățime de 5,52  m. Carte funciară nr.31821. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 1+085. 

 

 

2004 

 

 

13,134.37 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

108 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,410 km si in suprafață de 1.734 m.p., si in 

lățime de 4,23  m. Carte funciară nr.31820. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 0+410. 

 

 

2004 

 

 

3,805.35 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

109 

 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,872 km si in suprafață de 3.530 m.p si in 

lățime de 4,05  m. Carte funciară nr.31816. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 0+872. 

 

 

 

2004 

 

 

 

7,746.75 

 

 

 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 



10  

110 

 

 

1.3.7.1. 

 

 

Drum vicinal 

cu îmbrăcăminte din pământ, situat in 

extravilanul satului Bălăceana, comuna 

Bălăceana, județul Suceava, în lungime de 

0,900 km si in suprafață de 4.397 m.p., si in 

lățime de 4,89  m. Carte funciară nr.31924. 

Punct început 0+000; punct sfârșit 0+900. 

 

 

2004 

 

 

9,649.43 

O.G.  nr. 43/1997, 

H.C.L. nr. 70 din 

02.11.2021 

 

 

 

 


