
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 : 
- procesul verbal de inventariere nr. 10381/17.11.2021 al comisiei speciale numită în 

baza dispoziției Primarului comunei Bosanci nr. 43 din 12.02.2021  
- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bosanci înregistrat sub nr. 

10509 din 22.11.2021; 
- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 491. din 13.01.2022; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bosanci nr. 

634/19.01.2022 ;     
- Extrasul de carte funciară pentru imobilele descrise în anexa 1 la prezenta hotărâre; 
Văzând pozițiile de inventar nr. 12, 23, 29, 30, 32, 43, 44, 48, 64, 97, 117, 123, 130, 140, 

141, 142,  și 143  din anexa la  H.C.L. nr. 26/31.05.2012 privind aprobarea Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bosanci modificată și completată prin H.C.L. 
13/29.03.2013;  

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, adoptă prezenta 
 
HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT Bosanci în domeniul public al 
UAT Bosanci a bunurilor conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se declară bunurile descrise în anexa 1 la prezenta hotărâre, ca bunuri de interes 
public local, cu destinația de drum. 

 Art.3. Se abrogă pozițiile de inventar nr. 12, 23, 29, 30, 32, 43, 44, 48, 64, 97, 117, 123, 
130, 140, 141, 142,  și 143  din anexa la  H.C.L. nr. 26/31.05.2012 privind aprobarea Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bosanci modificată și completată prin 
H.C.L. 13/29.03.2013. 
              Art.4. 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, 
          Ioan BIVOL 
                                                                                                  Zamfir BIVOL                                            
Bosanci , 19.01.2022 
         Nr.  4 
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COMUNA BOSANCI 
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI 

BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL 
COMUNEI BOSANCI 

 

Anexă 
la Hotărârea nr. 4 din 19.01.2022 

                               
Primarul comunei, 

BOSANCI 
MIRON NECULAI  

 
 
 
 

TRECEREA UNOR BUNURI CE FAC PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI BOSANCI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BOSANCI 
 

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 

 
 
 
 

1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
parcela DE 94, identificat cadastral CF nr. 833 Bosanci 

în suprafață de 6260 mp 

1991 72,49 

Extras de carte 
funciară nr. 833, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

parțial poziția 12 din 
anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam,  
identificat cadastral CF nr. 982 Bosanci în svuprafață 

de 2579 mp 

1991 29,86 

Extras de carte 
funciară nr. 982, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

parțial poziția 23 din 
anexă 
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 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Bursuci, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

parcela DE 47, identificat cadastral CF nr. 38141 
Bosanci în suprafață de 2800 mp                          

1991 ……. 

Extras de carte 
funciară nr. 38141, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 29 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Bursuci, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

parcela DE 74, identificat cadastral CF nr. ……… 
Bosanci în suprafață de 4582 mp 

1991 32,42 

Extras de carte 
funciară nr. …….., 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 30 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Bursuci, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

identificat cadastral CF nr. ……… Bosanci în suprafață 
de 9795 mp 

1991 113,43 

Extras de carte 
funciară nr. ……, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 32 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Țarna Vale, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 

îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 40436 Bosanci în suprafață 

de 5768 mp 

1991 66,79 

Extras de carte 
funciară nr. 40436, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 43 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Strîmbu, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 38440 Bosanci în suprafață 

de 4667 mp 

1991 54,04 

Extras de carte 
funciară nr. 38440, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 44 din anexă 
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 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Imaș, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 

îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 40747 Bosanci în suprafață 

de 2023 mp 

1991 23,43 

Extras de carte 
funciară nr. 40747, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 48 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Podișoara, situat parțial în extravilanul comunei 

Bosanci și parțial în cu îmbrăcăminte din balast, pământ 
stabilizat sau macadam cu îmbrăcăminte din balast, pământ 

stabilizat sau macadam intravilanul satului Cumpărătura, 
cu îmbrăcăminte de pământ, identificat cadastral CF nr. 

41414 Bosanci în suprafață de 3574 mp 

1991 41,39 

Extras de carte 
funciară nr. 41414, 

Domeniu privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 64 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Parțic, situat parțial în extravilanul comunei Bosanci 

și parțial în intravilanul satului Cumpărătura, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

identificat cadastral CF nr. 41077 Bosanci în suprafață 
de 3682 mp 

1991 42,64 

Extras de carte nr. 
39230, Domeniu 

privat HCL 
26/31.05.2012, 

poziția 97 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Chetre, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 

îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 39230 Bosanci în suprafață 

de 3203 mp 

1991 37,10 

Extras de carte nr. 
39230, Domeniu 

privat HCL 
26/31.05.2012, 
poziția 117 din 

anexă 

 1.3.7.1 Drum de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla La Vale, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 

1991 25,16 
Extras de carte nr. 
40252, Domeniu 

privat HCL 



4 
 

îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 40252 Bosanci în suprafață 

de 2173 mp 

26/31.05.2012, 
poziția 123 din 

anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Tribălți, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

identificat cadastral CF nr. 448 Bosanci în suprafață de 
6200 mp 

1991 71,80 

Extras de carte nr. 
448, Domeniu privat 
HCL 26/31.05.2012, 
completată prin HCL 

13/29.03.2013, 
poziția 140 din 

anexă 

 1.3.7.1 Drum 
de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 

tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte de beton, identificat cadastral CF nr. 462 

Bosanci în suprafață de 3000 mp 

1991 115,86 

Extras de carte nr. 
462, Domeniu privat 
HCL 26/31.05.2012, 
completată prin HCL 

13/29.03.2013, 
poziția 141 din 

anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

identificat cadastral CF nr. 463 Bosanci în suprafață de 
465 mp 

1991 5,39 

Extras de carte nr. 
463, Domeniu privat 
HCL 26/31.05.2012, 
completată prin HCL 

13/29.03.2013, 
poziția 142 din 

anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 

identificat cadastral CF nr. 541 Bosanci în suprafață de 
1237 mp 

1991 14,32 

Extras de carte nr. 
541, Domeniu privat 
HCL 26/31.05.2012, 
completată prin HCL 

13/29.03.2013, 
parțial din poziția 

143 din anexă 
 1.3.7.1 Drum de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 1991 2,42 Extras de carte nr. 
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tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 83 Bosanci în suprafață de 

209 mp 

83, Domeniu privat 
HCL 26/31.05.2012, 
completată prin HCL 

13/29.03.2013, 
parțial din poziția 

143 din anexă 

 1.3.7.1 Drum 

de acces la exploatațiile agricole proprietăți private din 
tarla Toloacă, situat în extravilanul comunei Bosanci, cu 
îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, 
identificat cadastral CF nr. 81 Bosanci în suprafață de 

2382 mp 

1991 27,60 

Extras de carte nr. 
81, Domeniu privat 

HCL 26/31.05.2012, 
completată prin HCL 

13/29.03.2013, 
parțial din poziția 

143 din anexă 
 

Preşedinte, 
Primar, Miron Neculai 

 
 

Membrii: Drăgoi Lucia……………………. 
 
                Ieremie Gheorghe……………… 
 
                Bivol Zamfir…………………….. 
 
                Barbă Ioan………………………. 
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