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 în favoarea Comunei Preuteşti
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a primarului comunei Preutești, d-l Vasiliu Ion la proiectul de hotărâre înregistrat sub
nr.776 din 29.12.2020;
- Raportul comun al Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și mediu și
Compartimentului fond funciar înregistrat sub nr.11031 din 25.01.2021;
- Avizul pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat sub nr.11077
din 23.02.2021;
- prevederile art.557 alin.(2) și alin.(4) și art.888 din Legea nr.287/2009- Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.354, art. 355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Preutesti a unor terenuri situate în comuna
Preutești conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate, în favoarea comunei Preuteşti
pentru terenurile prevăzute in anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului – judetul Suceava, în termenul prevazut de
lege, primarului comunei şi se va aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului general al comunei
Preutești prin publicare pe site www.comunapreutești.ro.

Preşedinte de şedinţa,
Cerbu Silvia

Preuteți, …………………
Nr………………………..

Contrasemnează :
Secretar general comuna Preutești
Iațcu Emilia

Anexa la HCL nr.11 din 23.02.2021
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru
atestarea apartenenţei la domeniul public şi privat al comunei

S I T U A Ţ I A
terenurilor identificate şi propuse pentru atestarea apartenenţei şi includerea în domeniul privat
al unităţii administrativ teritoriale, din intravilanul şi extravilanul comunei Preutești, județul Suceava
Nr.
crt.

Comuna
Satul

Suprafaţa
totală
- ha - - mp
452

Curţi,
constr.
-mp-

Din care:
Arabil
Vii

Livezi Fâneţe

Intravilan/
Extravilan

Observaţii

-mp-

-mp-

-mp-

-mp-

-

452

-

-

-

Intravilan

Proprietate privată-Nord, Proprietate
privată -est, Proprietate privată -sud,
Drum sătesc-vest;

1.

Preutești
Leucușești

0

2.

Preutești
Leucușești

0

993

-

993

-

-

-

Intravilan

Proprietate privată-Nord, Proprietate
privată -est, Proprietate privată -sud,
Drum sătesc-vest;

3.

Preutești
Basarabi

0

400

400

-

-

-

-

Intravilan

Proprietate privată-Nord,
UAT
Preutești -est, Proprietate privată sud, Drum comunal-vest;

Total

0

-

-

-

1845

-

Intravilan

Notă: Terenul este liber de sarcini şi nu constituie obiectul unor litigii sau revendicări conform legilor proprietăţii.

Comisia pentru satul Leucușești:
Iliuță Veronica-președinte
Dăniloaia Ion-membru
Sava Elena-membru
Comisia pentru satul Basarabi:
Iliuță Veronica-președinte
Gagiu Alina-membru
Cărăbuș Vasile-Dragoș-membru

