
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
COMUNA  BOSANCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Bosanci , 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 14.09.1999, 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. 9032 din 

08.10.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 9033 din 08.10.2021; 
- Extrasele de carte funciară pentru imobilele identificate cu CF nr. 42760, 40674, 42705, 

42671 și 42710 ale comunei cadastrale Bosanci; 
- Avizul comisiei din cadrul consiliului local Bosanci nr. 9989/08.11.2021; 
- Hotărârea Consiliului Local Bosanci nr. 65 / 08.11.2021 privind aprobarea trecerii unor 

bunuri din domeniul privat în domeniul public al UAT Comuna Bosanci; 
- Dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

În conformitate cu:  
- prevederile art. 289 și art. 607 alin (4) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.  139 alin. (3) litera g,  art. 136  și art. 129 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 554 și art. 862 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- 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 Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019, adoptă 

următoarea: 
HOTĂRÂRE : 

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Bosanci, judeţul 
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 14.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Bosanci județul Suceava şi compartimentul financiar-contabil 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.  79 
 



 

COMUNA BOSANCI 
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI 

BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI BOSANCI 

 

Anexă 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 79 /17.12.2021 

                                
Primarul comunei, 

MIRON NECULAI 
 

C O M P L E T Ă R I 
la Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Bosanci, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 14.09.1999 

 
Nr.crt. Codul  

de clasificare 
Denumirea 

 bunului 
 
 
 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau după 

caz al dării 
în folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situaţia juridică 
actuală/denumire act 

proprietate sau alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

659 
1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private 
din tarla Imaș, Țarna Nouă și Hreasca, cu 

îmbrăcăminte de pământ, identificat cadastral CF 
nr. 42760 Bosanci în suprafață de 7730 mp, 

1991 89,52 

Extras de carte funciară nr. 
42760, prevederile  HCL 
65/08.11.2021, privind 

aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat în 

domeniul public al UAT 
Bosanci 

660 1.3.7.1 Drum 
de acces la exploatațiile agricole proprietăți private 
din tarla Țarna Nouă și Hreasca, cu îmbrăcăminte 
de pământ, identificat cadastral CF nr. 40674 

Bosanci în suprafață de 3053 mp 
1991 35,35 

Extras de carte funciară nr. 
40674, prevederile  HCL 
65/08.11.2021, privind 

aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat în 

domeniul public al UAT 
Bosanci 



661 1.3.7.1 Drum 
de acces la exploatațiile agricole proprietăți private 
din tarla Hreasca, identificat cadastral cu CF nr. 

42705 Bosanci în suprafață de 18650 mp 
1991 215,97 

Extras de carte funciară nr. 
42705, prevederile  HCL 
65/08.11.2021, privind 

aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat în 

domeniul public al UAT 
Bosanci 

662 1.3.7.1 Drum 
de acces la exploatațiile agricole proprietăți private 
din tarla Parțic, identificat cadastral nr. 42710 în 

suprafață măsurată de 4950 mp 
1991 57,32 

Extras de carte funciară nr. 
42710, prevederile  HCL 
65/08.11.2021, privind 

aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat în 

domeniul public al UAT 
Bosanci 

663 1.3.7.1 Drum 
de acces la exploatațiile agricole proprietăți private 

din tarla Parțic, cu identificarea cadastrală nr. 
42671 în suprafață de 1450 mp 

1991 16,80 

Extras de carte funciară nr. 
42671, prevederile  HCL 
65/08.11.2021, privind 

aprobarea trecerii unor bunuri 
din domeniul privat în 

domeniul public al UAT 
Bosanci 

 
Preşedinte, 

Primar, Miron Neculai 
 
Membrii: Drăgoi Lucia……………………. 
 
                Ieremie Gheorghe……………… 
 
                Bivol Zamfir…………………….. 
 
                Barbă Ioan………………………. 
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