
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
COMUNA  BOSANCI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al UAT 
Comuna Bosanci  

Consiliul Local al comunei Bosanci, judeţul Suceava ; 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bosanci înregistrat sub nr. 
9027 din 08.10.2021; 

- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 9028 din 08.10.2021; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bosanci nr. 

9982/08.11.2021; 
- Extrasele de carte funciară pentru imobilele identificate cu CF nr. 42760, 40674, 

42705, 42671 și 42710 ale comunei cadastrale Bosanci; 
Văzând pozițiile de inventar nr. 61, 96, 115 și 134  din anexa la  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 : 
- lansarea apelului pentru proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020 tranziție, submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole și silvice,  Componenta - Infrastructura de Acces Agricolă 

În conformitate cu:  
- prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată; 
- prevederile art. 296 alin (2), din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, 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.  139 alin. (3) litera g,  art. 196 alin (1)  și art. 129 alin. (2) lit. 

b) și c) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019. 
 
HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se declară bunurile descrise în anexa 1 la prezenta hotărâre, ca bunuri de interes 
public local, cu destinația de drum. 

 Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT Comuna Bosanci în domeniul 
public al UAT Comuna Bosanci a bunurilor conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
              Art.3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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