
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate  a unor terenuri in suprafata totala de  4.171 m.p. în favoarea Comunei Preuteşti 

 

Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat si 
acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru suprafata de  4.171 m.p. teren în favoarea 
Comunei Preuteşti  nr.8199 din 15.10.2015 
-Raportul Compartimentului urbanism  amenajarea teritoriului si cadastru nr.319 din 15.11.2015 
-Raportul comisiei de specialitate  nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare 

interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism nr. 8291 din 7.12.2015 

-Raportul comisiei de specialitate nr. 3 pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, juridică şi de  
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8301 din 7.12.2015; 
- prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 

completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),  art. 45 alin. (1) si alin.(3), art. 119 şi art.121 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se atestă  apartenenta la domeniul privat  al comunei Preutesti a unor terenurile intravilane in suprafata 

totala de 4.171 mp conform anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate, în favoarea comunei Preuteşti pentru  
terenurie prevazute in anexa 1 la prezenta hotarare. 
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica  Institutiei Prefectului – judetul Suceava, in termenul prevazut de lege, 

primarului comunei şi se va aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 
 

Preşedinte de şedinţa,                                                  Contrasemnează :                                                                                                                              
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