
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
COMUNA  BOSANCI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind abrogarea unor poziții 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  
 

- procesul verbal de inventariere al comisiei speciale numită în baza dispoziției 
Primarului comunei Bosanci nr. 43 din 12.02.2021, înregistrat sub nr. 11638 din 23.12.2021; 

- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bosanci înregistrat sub nr. 
11676 din 23.12.2021; 

- raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 96 din 04.01.2022; 
- Contractul de vânzare cumpărare nr. 5925 din 19.11.2021 emis de SPN Ovidiu 

Busuioc și Ana Elena Busuioc; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bosanci înregistrat cu 

nr. 2554/07.03.2022; 
- Contractul de vânzare cumpărare nr. 6441 din 23.12.2021 emis de SPN Ovidiu 

Busuioc și Ana Elena Busuioc; 
- Act de dezmembrare nr. 6296 din 15.12.2021 emis de SPN Ovidiu Busuioc și Ana 

Elena Busuioc; 
- Contractul de schimb nr 1419/11.05.2020 emis de SPN Ovidiu Busuioc și Ana 

Elena Busuioc; 
- Act de dezmembrare nr. 1418 din 11.05.2020 emis de SPN Ovidiu Busuioc și Ana 

Elena Busuioc; 
- Contractul de schimb nr 2176/13.05.2021 emis de SPN Ovidiu Busuioc și Ana 

Elena Busuioc; 
- Act de dezmembrare nr. 945 din 04.03.2021 emis de SPN Ovidiu Busuioc și Ana 

Elena Busuioc;  
-  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 HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor , al orașelor, al 
municipiilor și al județelor; 

- prevederile art. 354, art. 355 și art. 357 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 136, și art. 129 alin. (2) lit. c),  art. 196 alin (1) lit. a), art. 197 alin 
(4), art. 198 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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. 139 alin (1) și ( 3) lit. g)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 
2019 cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. Se abrogă pozițiile nr. 25-1, 25-2, 60, 73, 110, 111, 165, 166 din Anexă la 
Hotărârea consiliului local nr. 26/31.05.2012 privind aprobarea Inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul privat al comunei Bosanci. 

Art.2. Se modifică poziția 61 din Anexă la Hotărârea consiliului local nr. 26/31.05.2012 
privind aprobarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Bosanci 
în sensul că “cu identificarea cadastrală 31463, în suprafață de 231.115 mp“ se modifică și va 
avea următorul cuprins “cu identificarea cadastrală 37756, în suprafață de 226.115 mp“.  

 Art.3. 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.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, 
          Bivol Ioan 
                                                                                                

Bivol Zamfir                                           
                                             
       Bosanci , 07.03.2022 
         Nr.  35 
 



                    Anexă  
              la Hotărârea nr. ….  din …………….

Primarul comunei,
Miron Neculai

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

172 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42093 în 
suprafață de 387.906 mp, dispus astfel 271.092 mp 

teren pășune, suprafața de 2.739 mp teren drum, 
suprafața de 111.051 mp teren pășune, suprafața de 
859 mp teren drum și suprafața de 2.165 mp  teren 

pășune, cu vecinătățile: Nord- proprietăți particulare, 
Est- prorietăți particulare din sector cadastral 17 și 
parțial sector cadastral 18, Vest-drum comunal str. 

Livezilor și la Sud – proprietăți particulare

1991 698,23

Act administrativ nr. 
2039/26.06.2007, act de 

dezmembrare nr. 
945/04.03.2021emis de 
SPN Ovidiu Busuioc și 

Ana Elena Busuioc, 
extras de carte funciară 

nr. 42093 Bosanci

173 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 39724 în 

suprafață de 5200 mp, tarla Hîrtop, categoria de 
folosință pășune, cu vecinătățile: Nord- imaș 

comunal, Est- imobilul identificat cu CF 39725, Vest-
imobilul identificat cu CF 39725 și la Sud – drum de 

exploatare

1991 9,36

Act notarial nr. 2176 din 
13.05.2021 emis de emis 
de SPN Ovidiu Busuioc 
și Ana Elena Busuioc, 
extras de carte funciară 

nr. 39724 Bosanci 

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

 BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL
COMUNEI  BOSANCI

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOSANCI 
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI



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

174 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 39729 în 

suprafață de 1300 mp, tarla Hîrtop, categoria de 
folosință pășune, cu vecinătățile: Nord- imaș 

comunal, Est- imobilul identificat cu CF 39728, Vest-
imobilul identificat cu CF 39731 și la Sud – imobilul 

identificat cu CF 39730

1991 2,34

Act notarial nr. 2176 din 
13.05.2021 emis de emis 
de SPN Ovidiu Busuioc 
și Ana Elena Busuioc, 
extras de carte funciară 

nr. 39729 Bosanci

175 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 39730 în 

suprafață de 1300 mp, tarla Hîrtop, categoria de 
folosință pășune, cu vecinătățile: Nord- imobilul 

identificat cu CF 39729, Est- imobilul identificat cu 
CF 39728, Vest-imobilul identificat cu CF 39731 și 

la Sud – drum de exploatare

1991 2,34

Act notarial nr. 2176 din 
13.05.2021 emis de emis 
de SPN Ovidiu Busuioc 
și Ana Elena Busuioc, 
extras de carte funciară 

nr. 39730 Bosanci

176 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 40581 în 

suprafață de 5000 mp, tarla Imaș, categoria de 
folosință pășune, cu vecinătățile: Nord- imaș 

comunal, Est- imobilul identificat cu CF 40582, Vest-
imobilul identificat cu CF 40580 și la Sud – drum de 

exploatare

1991 9,00

Act notarial nr. 1419 din 
11.05.2020 emis de emis 
de SPN Ovidiu Busuioc 
și Ana Elena Busuioc, 
extras de carte funciară 

nr. 40581 Bosanci

177 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42837 în 

suprafață de 461 mp, categoria de folosință altele, cu 
vecinătățile: Nord- imobilele identificate cu CF 

42835 și CF 42836, Est- imobilul identificat cu CF 
42838, Vest-proprietăți particulare din sector 

cadastral 3 Bosanci și la Sud – imobilul identificat cu 
CF 42838

1991 0,83

Act de dezmembrare nr. 
6296 din 15.12.2021 
emis de emis de SPN 

Ovidiu Busuioc și Ana 
Elena Busuioc, extras de 
carte funciară nr. 42837 

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

178 Drum

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42838 în 
suprafață de 933 mp, categoria de folosință altele cu 
destinație de drum, cu vecinătățile: Nord- imobilul 
identificat cu CF 42837, Est- imobilul identificat cu 

CF 42839, Vest-proprietăți particulare din sector 
cadastral 3 Bosanci și la Sud – imobilul identificat cu 

CF 42840

1991 1,68

Act de dezmembrare nr. 
6296 din 15.12.2021 
emis de emis de SPN 

Ovidiu Busuioc și Ana 
Elena Busuioc, extras de 
carte funciară nr. 42838 

Bosanci

179 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42839 în 
suprafață de 777 mp, categoria de folosință altele cu 
destinație de drum, cu vecinătățile: Nord- imobilul 
identificat cu CF 42838, Est- imobilul identificat cu 
CF 39035 Ipotești, Vest-imobilul identificat cu CF 
42838 și la Sud – imobilul identificat cu CF 34523 

Ipotești

1991 1,40

Act de dezmembrare nr. 
6296 din 15.12.2021 
emis de emis de SPN 

Ovidiu Busuioc și Ana 
Elena Busuioc, extras de 
carte funciară nr. 42839 

Bosanci

180 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42840 în 
suprafață de 218 mp, categoria de folosință altele cu 
destinație de drum, cu vecinătățile: Nord- imobilul 
identificat cu CF 382, Est- imobilele identificate cu 

CF 42838 și CF 34523 Ipotești, Vest- proprietăți 
particulare din sector cadastral 3 Bosanci și la Sud – 
proprietăți particulare din sector cadastral 3 Bosanci

1991 0,39

Act de dezmembrare nr. 
6296 din 15.12.2021 
emis de emis de SPN 

Ovidiu Busuioc și Ana 
Elena Busuioc, extras de 
carte funciară nr. 42840 

Bosanci

181 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42835 în 
suprafață de 864 mp, categoria de folosință altele cu 
destinație de drum, cu vecinătățile: Nord- imobilul 

identificat cu CF 42836, Est- imobilul cu CF 42836, 
Vest- proprietăți particulare din sector cadastral 3 

Bosanci și la Sud – imobilul identificat cu CF 42837.

1991 1,55

Act de dezmembrare nr. 
6296 din 15.12.2021 
emis de emis de SPN 

Ovidiu Busuioc și Ana 
Elena Busuioc, extras de 
carte funciară nr. 42835 

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

182 Teren

Teren situat în extravilanul comunei Bosanci, județul 
Suceava, cu identificarea cadastrală nr. 42836 în 

suprafață de 2920 mp, categoria de folosință, cu 
vecinătățile: Nord- imobilelele identificate cu CF 

40722 Ipotești și CF 39035 Ipotești, Est- imobilul cu 
CF 39035 Ipotești, Vest- imobilul identificat cu CF 
42835 și la Sud – imobilul identificat cu CF 42837

1991 5,25

Act de dezmembrare nr. 
6296 din 15.12.2021 
emis de emis de SPN 

Ovidiu Busuioc și Ana 
Elena Busuioc, extras de 
carte funciară nr. 42836 

Bosanci

Membrii: Drăgoi Lucia…………………………….

Ieremie Gheorghe…………………………………..

                             Barbă Ioan…………………………………….

Bivol Zamfir……………………………………….

Comisia: Preşedinte,

Primar,Miron Neculai
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