
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
COMUNA  BOSANCI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 
privat al comunei Bosanci, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 

26/31.05.2012, cu  
modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Local al comunei Bosanci, judeţul Suceava  

 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bosanci înregistrat sub nr. 
9685 din 29.10.2021; 

- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 9686 din 29.10.2021; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului loca Bosanci nr. 11465 din 

17.12.2021; 
- Extrasul de carte funciară pentru imobilul identificat cu CF nr. 30430; 
- Extrasul de carte funciară pentru imobilul identificat cu CF nr. 30591; 
- Raportul de evaluare nr. 9301/18.10.2021 întocmit de către evaluator autorizat 

ANEVAR ing. Resmerița Dorel pentru imobilul identificat cu CF 30430 Bosanci; 
- Raportul de evaluare nr. 9200/14.10.2021 întocmit de către evaluator autorizat 

ANEVAR ing. Resmerița Dorel pentru imobilul identificat cu CF 30591 Bosanci; 
- Sentința civilă nr. 4176/07.12.2005 emisă de Judecătoria Suceava; 
- Sentința civilă nr. 141/15.01.2008 emisă de Judecătoria Suceava; 
Văzând HCL nr. 26/31.05.2012 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Bosanci cu completările și modificările ulterioare;  
Ținând cont de : 
- prevederile art. A alin (2), art. 354, art. 355 și art. 357 din OUG nr. 57/2019 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.  139 alin. (1) litera g,  art. 289  , art. 136  și art. 129 alin. (2) lit. c) 

din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 
- prevederile art. 553 alin (1), art. 859 alin (2) din Codul civil, republicat , aprobat 

prin Legea nr. 287/2009; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea: 
 
HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Bosanci, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.05.2012, se 
modifică, în sensul că poziția 42 din anexă, în loc de “în suprafață de 585 mp”, se modifică și va 
avea următorul cuprins “în suprafață de 481 mp, identificat prin CF 30591” și de asemenea 
valoarea de inventar se va modifica în 87222 lei, conform raportului de evaluare nr. 
9200/14.10.2021 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR ing. Resmerița Dorel  . 

 
 Art.2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Bosanci, 

judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.05.2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează  conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta Hotărâre. 

 
              Art.3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
  

  Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                             Secretarul  general al U.A.T. comuna Bosanci, 
          Curic Vasile 
                                                                                                

Bivol Zamfir                                           
                                             
       Bosanci , 17.12.2021 
         Nr.  80 
 



Anexă  
              la Hotărârea nr. 80  din 17.12.2021

Primarul comunei,
Neculai MIRON

Nr.crt. Codul de 
clasificare Denumirea bunului

Elemente de identificare Anul dobândirii sau 
după caz al dării în 

folosinţă

Valoarea de 
inventar lei

 Situaţia juridică 
actuală/denumire act 

proprietate sau alte acte 
doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

171 Teren

situat în intravilanul satului Bosanci, comuna 
Bosanci, județul Suceava, cu identificarea cadastrală 
nr. 30430 în suprafață de 172 mp, cu destinația cale 
de acces la apartamentele existente în blocul de 
locuință, precum și acces la parter prin spatele 
clădirii la spațiul poștal și Telecom cu vecinătățile: 
Nord- idrum comunal cu CF 35954, Est-imobilul lui 
Mitrofan Vladimir cu CF 37027, Vest-Blocul Poștă 
cu CF 30591 ( CF vechi 7219) și la Sud -imobilul lui 
Mitrofan Vladimir cu CF 37027 

1982 25361,00 Extras de carte funciară 
nr. 30430

Membrii: Lucia DRĂGOI…………………………….

Gheorghe IEREMIE……………………

 Ioan BARBĂ………………………

Zamfir BIVOL………………….

 BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL
COMUNEI  BOSANCI

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOSANCI 
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI

COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Bosanci , judeţul Suceava, înscris în Anexa la

Hotărârea nr. 26 din 31.05.2012, cu modificările şi completările ulterioare

Comisia: Preşedinte,

Primar, Neculai MIRON
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