
ROMÂNIA
JUDE UL SUCEAVAȚ

COMUNA BĂLĂCEANA
 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniul privat al comuneiț

Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările iț ș
completările ulterioare, cu  un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana,

jude ul Suceavaț

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

-H.C.L.  nr.  74  din  22.03.2023  privind  apartenen a  unui  bun  imobil  la   inventarulț
bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava;ț

-proiectul de hotărâre nr. 1685 din 22.03.2023, ini iat de domnul Constantin-Octavianț
COJOCARIU -primarul comunei Bălăceana, jude ul Suceava;ț

-referatul  de  aprobare   nr.1684  din  22.03.2023,  întocmit  de  domnul  Constantin-
Octavian COJOCARIU -primarul comunei Bălăceana;

-procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public i privat al comuneiș
Bălăceana, jude ul Suceava nr. 1683 din 22.03.2023;ț

-referatul  privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile înscrise în Anexa, parte
integrantă  la  proiectul   de  hotărâre  privind  completarea  inventarului  domeniului  privat  al
comunei Bălăceana, jude ul Suceava, înregistrat cu nr. 1688 din 22.03.2023;ț

-raportul  de  specialitate  nr.  1689 din  22.03.2023 întocmit  de  secretarul  general  al
comunei; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu nr. 1769, nr.
1770 i nr. 1771 din 22.03.2023ș

În conformitate cu prevederile:
1. art.  354 i  art.  357 alin.  (4)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.57/2019  privind  Codulș

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

domeniul  public  i  privat  al  comunelor,  al  ora elor,  al  municipiilor  i  al  jude elorș ș ș ț
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
i completările ulterioare;ș

7. art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările i completările ulterioare;ș
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În temeiul dispozi iilor  art. 129 alin. (14), precum i ale art. 139 coroborat cu art. 196 ț ș
alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările i completările ulterioare; ș

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care apar in domeniul privat alț
comunei  Bălăceana,  jude ul  Suceava,  aprobat  prin  H.C.L.  nr.  20  din  20.10.2004,  cuț
modificările i completările ulterioare, ultima modificare, Anexa la H.C.L. 14 din 28 februarieș
2023, cu  un bun imobil situat în extravilanul comunei Bălăceana, jude ul Suceava, respectivț
cu nr. crt.148, a a cum este prevăzut în Anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș

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

Art.  3.  -Consiliul  Local Bălăceana î i însu e te inventarul  bunurilor care alcătuiescș ș ș
domeniul  privat  al  comunei  Bălăceana  completat  potrivit  dispozi iilor  art.  1  din  prezentaț
hotărâre. 

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

Art.  5-Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  grija  secretarul  general  al  comunei
Bălăceana,  institu iilor  i  persoanelor  interesate  în  termenele  prevăzute  de  legisla ia  înț ș ț
vigoare. 

Preşedinte de şedinţă,

Consilier local-Gheorghe BULIGA

Contrasemnează,

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BE AȘ

U.A.T. Bălăceana
Consilier cl.I,

Nicolae Anechitei 

Bălăceana, 22 martie  2023
Nr.75_____________________________________________________________________
Total consilieri locali : 9
Prezenti : 9
Pentru : 9
Împotrivă:0
Abtineri : 0
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR.75  din 22 martie  2023)

Nr. crt. Operatiuni efectuate Data
ZZ/LL//AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii

făcut cu majoritate
absolută
calificată

22.03.2023

2 Comunicarea către
primar

22.03.2023

3 Comunicarea către
prefectul judeţului

22.03.2023

4 Aducerea la
cunoştinţa publică

22.03.2023

5 Comunicarea, numai
în cazul  celei cu

caracter individual

…..//…..//….

6 Hotărârea devine
obligatorie

sau produce efecte
juridice după caz

22.03.2023

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind   
 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:    
 *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu
majoritate absolută sau simplă,  după caz.                                                           
 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea   
calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie."    
Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică  primarului."                                   
Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 
al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                    
Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 
legii, prin grija secretarului general al comunei."                                                
Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li
se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."         
Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor 
la cunoştinţă publică."         
Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicării către persoanele cărora li se adresează."               
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PROIECT 
Nr.1685 din 22.03.2023

ROMÂNIA
JUDE UL SUCEAVAȚ

COMUNA BĂLĂCEANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniul privat al comuneiț

Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările iț ș
completările ulterioare, cu  un bun imobil-terenuri  situat în extravilanul comunei

Bălăceana, jude ul Suceavaț

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

-H.C.L.  nr.  74  din  22.03.2023  privind  apartenen a  unui  bun  imobil  la   inventarulț
bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava;ț

-referatul  de  aprobare   nr.1684  din  22.03.2023,  întocmit  de  domnul  Constantin-
Octavian COJOCARIU -primarul comunei Bălăceana;

-procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public i privat al comuneiș
Bălăceana, jude ul Suceava nr. 1683 din 22.03.2023;ț

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

-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:

8. art.  354 i  art.  357 alin.  (4)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.57/2019  privind  Codulș
administrativ, cu modificările i  completările ulterioare;ș

9. art.555-557 din Codul Civil, cu modificările i completările ulterioare;ș  
10. Legii contabilită ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ț ș
11. ale  Normelor  Tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc

domeniul  public  i  privat  al  comunelor,  al  ora elor,  al  municipiilor  i  al  jude elorș ș ș ț
aprobate prin H.G.R. nr. 392/2020; 

12. 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;

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

14. art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările i completările ulterioare;ș
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În temeiul dispozi iilor  art. 129 alin. (14), precum i ale art. 139 coroborat cu art. 196 ț ș
alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările i completările ulterioare; ș

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care apar in domeniul privat alț
comunei  Bălăceana,  jude ul  Suceava,  aprobat  prin  H.C.L.  nr.  20  din  20.10.2004,  cuț
modificările i completările ulterioare, ultima modificare, Anexa la H.C.L. 14 din 28 februarieș
2023, cu  un bun imobil situat în extravilanul comunei Bălăceana, jude ul Suceava, respectivț
cu nr. crt.148, a a cum este prevăzut în Anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș

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

Art.  3 -Consiliul  Local  Bălăceana  î i  însu e te  inventarul  bunurilor  care  alcătuiescș ș ș
domeniul  privat  al  comunei  Bălăceana  completat  potrivit  dispozi iilor  art.  1  din  prezentaț
hotărâre. 

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

Art.5-Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  grija  secretarul  general  al  comunei
Bălăceana,  institu iilor  i  persoanelor  interesate  în  termenele  prevăzute  de  legisla ia  înț ș ț
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

Nr.1684 din 22.03.2023

Referat de aprobare 
privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniul privat al comuneiț

Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările iț ș
completările ulterioare, cu  un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana,

jude ul Suceavaț

Doamnă şi domnilor consilieri;
Având în vedere:

Faptul că s-au efectuat lucrări de înregistrare sistematică, respectiv s-a înscris în carte

funciară un  bun care apar ine domeniului privat al comunei Bălăceana, teren extravilan, esteț

necesară  completarea  inventarului  bunurilor  care  apar in   domeniului  privat  al  comuneiț

Bălăceana, jude ul Suceava, a a cum este  prevăzut în anexa care face parte integrantă dinț ș

prezentul referat.

Precizez  totodată  că  imobililul  mai  sus  menţionat  nu  face  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 i  nu face obiectul vreunui litigiu. ș

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

inventarului bunurilor care apar in domeniul privat al comunei Bălăceana, cu  un bun  imobilț

situat în extravilanul comunei, respectiv suprafa a de 4.000 m.p. Carte Funciară nr.36322,  laț

inventarului bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava, aprobat prinț

H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările i completările ulterioare.ș

Primar, 

Constantin-Octavian COJOCARIU 
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R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BALACEANA
PRIMĂRIA

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr.926 din 22.03.2023

la proiectul de hotărâre  privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniulț
privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004,ț

cu modificările i completările ulterioare, cu  un bun imobil-teren situat în extravilanulș
comunei Bălăceana, jude ul Suceavaț

Doamnă şi domnilor consilieri;
Având în vedere:

Faptul că s-au efectuat lucrări de înregistarre sistematică, respectiv s-a înscris în carte

funciară un  bun care apar in domeniului privat al comunei Bălăceana, terenuri extravilan, esteț

necesară  completarea  inventarului  bunurilor  care  apar in   domeniului  privat  al  comuneiț

Bălăceana, jude ul Suceava, a a cum este prevăzut  în anexa care face parte integrantă dinț ș

prezentul raport.

Precizez  totodată  că  imobililul  mai  sus  menţionat  nu  face  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 i  nu face obiectul vreunui litigiu.  ș

Având în vedere:

  -prevederile:
- art.555-557 din Codul Civil, cu modificările i completările ulterioare care specifică:ș

ART. 555
    Conţinutul dreptului de proprietate privată
    (1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în
mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.
    (2)  În condiţiile  legii,  dreptul  de proprietate  privată este  susceptibil  de modalităţi  şi
dezmembrăminte, după caz.
 ART. 556
    Limitele exercitării dreptului de proprietate privată
    (1)  Dreptul  de  proprietate  poate  fi  exercitat  în  limitele  materiale  ale  obiectului  său.
Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formează obiectul dreptului de proprietate,
cu îngrădirile stabilite prin lege.
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    (2) Prin lege poate fi limitată exercitarea atributelor dreptului de proprietate.
    (3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată şi prin voinţa proprietarului, cu
excepţiile prevăzute de lege.
    ART. 557
    Dobândirea dreptului de proprietate
    (1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire
legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul
bunurilor  mobile  şi  al  fructelor,  prin  ocupaţiune,  tradiţiune,  precum  şi  prin  hotărâre
judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi.
    (2) În cazurile prevăzute de lege,  proprietatea se poate dobândi prin efectul  unui act
administrativ.
    (3) Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate.
    (4) Cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor imobile dreptul de
proprietate  se  dobândeşte  prin  înscriere  în  cartea  funciară,  cu  respectarea  dispoziţiilor
prevăzute la art. 888.

-art.  41  alin.  (5^2)   din  Legea  nr.  7/1996  a  cadastrului  i  publicită ii  imobiliare,ș ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare, care specificăș  :
ART.41  alin.(5^2)  În  cazul  imobilelor  proprietate  privată  a  statului  sau  a  unităţilor
administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa
acestora,  în  temeiul  hotărârii  Guvernului,  a  consiliului  judeţean  şi  a  consiliului  local  de
atestare a apartenenţei la domeniul privat, însoţită de orice alt înscris administrativ emis cu
privire  la  imobil,  în  condiţiile  legii,  care  confirmă  identitatea  dintre  imobilul  din
documentaţia cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, faptul că imobilul figurează în
inventarul bunurilor imobile proprietate privată, precum şi de certificatul de atestare fiscală.

-  art.  354 i  art.  357 alin.  (4) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codulș
administrativ, cu completările ulterioare;

-Legii contabilită ii nr. 82/1991, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ț ș
-ale  Normelor  Tehnice  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc

domeniul public i privat al comunelor, al ora elor, al municipiilor i al jude elor aprobateș ș ș ț
prin H.G.R. nr. 392/2020; 

-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 normativ,  republicată, cu modificările ulterioare;

-art. 129 alin. (14), precum i ale art.  139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) dinș
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completărileș
ulterioare; 

Luând în considerare cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în

forma prezentată

Secretarul general al comunei Bălăceana , 

Elena BE A Ș
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R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BĂLĂCEANA
CONSILIUL LOCAL

***Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală,

protecţia mediului şi turism***

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniulț
privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004,ț

cu modificările i completările ulterioare, cu  un bun imobil-teren situat în extravilanulș
comunei Bălăceana, jude ul Suceavaț

 NR.1769 din 22.03.2023

                 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico-socială,buget,finanţe,
administrarea  domeniului  public  şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia
mediului şi turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, referatul de aprobare şi
raportul de specialitate şi-l propune Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare .
1             Preşedintele  comisiei  aduce la  cunoştin ă  faptul  că  avizul  a  fost  emis  cuț

respectarea cvorumului prevăzut de lege.
2 Nr. consilieri în comisie-3   
3  Consilieri prezenţi-3    
4 Consilieri absenţi-0.
5 Vot pentru aviz-3                  
6 Abţineri-0                    
7 Voturi contra -0

Preşedinte de comisie,                                         Secretarul comisiei,

     Constantin TODIRAŞ                                                                Georgel  GROSU                
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R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA  BĂLĂCEANA
CONSILIUL LOCAL

***Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială,
activitaţi social-culturale, culte, protectie copii***

R A P O R T   DE   A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniulț
privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004,ț

cu modificările i completările ulterioare, cu  un bun imobil-teren situat în extravilanulș
comunei Bălăceana, jude ul Suceavaț

 NR. 1770 din 22.03.2023

                 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico-socială,buget,finanţe,
administrarea  domeniului  public  şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia
mediului şi turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, referatul de aprobare şi
raportul de specialitate şi-l propune Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare .
8             Preşedintele  comisiei  aduce la  cunoştin ă  faptul  că  avizul  a  fost  emis  cuț

respectarea cvorumului prevăzut de lege.
9 Nr. consilieri în comisie-3   
10  Consilieri prezenţi-3    
11 Consilieri absenţi-0.
12 Vot pentru aviz-3                  
13 Abţineri-0                    
14 Voturi contra -0
     Presedinte de comisie,                                                Secretarul comisiei,

      Rodica   BUSUIOC                                                Gheorghe BULIGA 
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R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BĂLĂCEANA
CONSILIUL LOCAL

***Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apărarea
ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor***

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care apar in domeniulț
privat al comunei Bălăceana, jude ul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004,ț

cu modificările i completările ulterioare, cu  un bun imobil-teren situat în extravilanulș
comunei Bălăceana, jude ul Suceavaț

 NR. 1771 din 22.03.2023

                 Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico-socială,buget,finanţe,
administrarea  domeniului  public  şi  privat,  agricultură,  gospodărie  comunală,  protecţia
mediului şi turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, referatul de aprobare şi
raportul de specialitate şi-l propune Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare .
15             Preşedintele  comisiei  aduce la  cunoştin ă  faptul  că  avizul  a  fost  emis  cuț

respectarea cvorumului prevăzut de lege.
16 Nr. consilieri în comisie-3   
17  Consilieri prezenţi-3    
18 Consilieri absenţi-0.
19 Vot pentru aviz-3                  
20 Abţineri-0                    
21 Voturi contra -0
         Preşedinte de comisie,                                           Secretarul comisiei,

       Octavian URECHE                                                      Alexandru OLAR 
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Anexă la H.C.L.  NR.75 din 22.03.2023 (1 pagină)
Pre edinte de edin ă-Consilier local-Gheorghe BULIGAș ș ț

Contrasemnează-Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena Be a ș

PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI  PRIVAT AL COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDE UL SUCEAVA   CU UN   BUN IMOBIL-TEREN SITUAT ÎNȚ
EXTRAVILANUL COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDE UL SUCEAVA Ț

Bun imobil

Nr.
crt.

Codul de clasificare
*1)

Denumirea bunului *2) Elementele de identificare *3)

Anul
dobândirii i/sauș

al dării în
folosin ăț

Valoarea de inventar
( mii lei)

Situa iaț
juridică/

0 1 2 3 4 5 6

148

“teren”

arabil

Teren  arabil  situat  în  extravilanul  satului
Bălăceana,  com.  Bălăceana,  jud.  Suceava,
în suprafa ă de 4.000 m.p.  Carte funciarăț
nr.36322, U.A.T.  Bălăceana.

2020

3,99570

H.C.L. nr. 74
din 22.03.2023,
Carte funciară

nr. 36322
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ANEXĂ la H.C.L. nr. 75 din 22.03.2023 ( pagini)
        Judeţul  Suceava                                                                                                                                              Primar, Constantin-Octavian COJOCARIU 
    Comisia specială pentru întocmirea
    inventarului bunurilor care alcătuiesc                                                                                                                                         .....................
    domeniul public/privat al unităţii                                                                                                                    (numele, prenumele, semnătura şi sigiliul)
    administrativ-teritoriale  Bălăceana        

Elena BE A –secretar general comunăȘ
   Nicolae ANECHITEI -consilier cl.I superior cu atribu ii de contabil în cadrul compartimentului financiar contabilț
   Maria PELEALBĂ -consilier cl.I superior cu atribu ii de urbanism ț
    Elvira PETRI OR -consilier cl.I superior  cu atribu ii de registru agricol, în cadrul compartimentului agricolȘ ț

PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI  PRIVAT AL COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDE UL SUCEAVA   CU UN   BUN IMOBIL-TEREN SITUAT ÎNȚ
EXTRAVILANUL COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDE UL SUCEAVA Ț

Bun imobil

Nr.
crt.

Codul de clasificare
*1)

Denumirea bunului *2) Elementele de identificare *3)

Anul
dobândirii i/sauș

al dării în
folosin ăț

Valoarea de inventar
( mii lei)

Situa iaț
juridică/

0 1 2 3 4 5 6

148

“teren”

arabil

Teren  arabil  situat  în  extravilanul  satului
Bălăceana,  com.  Bălăceana,  jud.  Suceava,
în suprafa ă de 4.000 m.p.  Carte funciarăț
nr.36322, U.A.T.  Bălăceana.

2020

3,99570

H.C.L. nr. 74
din 22.03.2023,
Carte funciară

nr. 36322

Preşedinte, Primar- Constantin-Octavian COJOCARIU
..........................................
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(numele, prenumele, semnătura şi sigiliul)
    Membri:  
   Elena BE A –secretar general comună________________Ș

   Nicolae ANECHITEI -consilier cl.I superior cu atribu ii de contabil în cadrul compartimentului financiar contabil__________ț

   Maria PELEALBĂ -consilier cl.I superior cu atribu ii de urbanism__________ț

    Elvira PETRI OR -consilier cl.I superior  cu atribu ii de registru agricol, în cadrul compartimentului agricol______________Ș ț
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	ROMÂNIA
	JUDEȚUL SUCEAVA
	privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
	-H.C.L. nr. 74 din 22.03.2023 privind apartenența unui bun imobil la inventarul bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava;
	-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. 1688 din 22.03.2023;
	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA
	ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

	Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al 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. 14 din 28 februarie 2023, cu un bun imobil situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava, respectiv cu nr. crt.148, așa cum este prevăzut în Anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
	ROMÂNIA
	JUDEȚUL SUCEAVA
	privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-terenuri situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
	-H.C.L. nr. 74 din 22.03.2023 privind apartenența unui bun imobil la inventarul bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava;
	-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. ........................;
	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA
	ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

	Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al 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. 14 din 28 februarie 2023, cu un bun imobil situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava, respectiv cu nr. crt.148, așa cum este prevăzut în Anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
	Nr.1684 din 22.03.2023
	privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
	Luând în considerare cele prezentate, am iniţiat un proiect de privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, cu un bun imobil situat în extravilanul comunei, respectiv suprafața de 4.000 m.p. Carte Funciară nr.36322, la inventarului bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare.
	Nr.926 din 22.03.2023
	la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
	Având în vedere:
	Luând în considerare cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată
	CONSILIUL LOCAL
	la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
	NR.1769 din 22.03.2023
	la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
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	la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un bun imobil-teren situat în extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava
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