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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE  SUCEVEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
PROIECT  de  HOTĂRÂRE 

Nr.7050/25.10.2022 
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.4 
din 28 februarie 2002 privind stabilirea bunurilor care fac parte din  domeniului privat al 

Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 
 

 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 

 referatul de aprobare înregistrat sub nr.7051/25.10.2022 prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul viceprimarului, înregistrat  sub  nr. 7052/25.10.2022; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr. _______/_________; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.02.2002 privind stabilirea bunurilor care 
fac parte din  domeniului privat al Comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 Sentința Civilă nr.1087/07.06.2008 definitivă și irevocabilă a Judecătoriei 
Câmpulung Moldovenesc; 

 Extrasul de Carte Funciară nr.30019; 

 Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei, 
înregistrată la nr.7048/25.10.2022 însoțită de referatul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului primarului, înregistrat la nr.7047/25.10.2022; 

În temeiul prevederilor: 
 Art.354-355 și art.357 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
 Art.4, art.6 alin.1 și art.9 din Hotărârea Guvernului României nr.392/2020 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor și al județelor; 

 Hotărârea nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c și art. 139 alin.(1) şi art. 196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al 
comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Local nr.4 din 28 februarie 2002 privind stabilirea bunurilor care fac parte din  domeniului 
privat al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în contextul prevederilor art. 7 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 7053/25.10.2022 și care a făcut obiectul afișării pe 
site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea Anunțuri, subsecțiunea 
Acte supuse consultării publice; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1: Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 28 
februarie 2002 privind stabilirea bunurilor care fac parte din  domeniului privat al Comunei 
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Izvoarele Sucevei, județul Suceava, Secțiunea 1-Bunuri imobile, se modifică după cum 
urmează: Textul de la poziţia nr. 4, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: ” 1.6.4.”, 
coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ”Dispensar Veterinar Izvoarele Sucevei”, 
coloana nr.4 va avea următorul cuprins: ”Situat în intravilanul comunei Izvoarele Sucevei, 
sat. Izvoarele Sucevei, jud. Suceava, destinația construcției-construcție administrativă și 
social culturală, în suprafață construită la sol de 70 mp, construcție din lemn, regim de 
înălțime P, acoperită cu azbociment, tâmplărie geam termopan, fără lift și fără certificat de 
performanță energetică, cu nr. cadastral 30019-C1 și construcție administrativă și social 
culturală, în suprafață construită la sol de 28 mp, construcție din lemn, regim de înălțime P 
acoperită cu azbociment, tâmplărie geam termopan, fără lift și fără certificat de 
performanță energetică, cu nr. cadastral 30019-C2 și terenul în suprafață de 1.277 mp, 
categoria de folosință: curți, construcții, parțial împrejmuit, cu nr.cadastral 30019, cu 
următoarele vecinătăți: E-DJ 175, N-proprietate particulară, V-proprietate particulară, S-
proprietate particulară; Coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ” 1960”,  Coloana nr.6 va 
avea următorul cuprins: ” 6,678 mii lei”, coloana nr.7 va avea următorul cuprins: ” Sentința 
Civilă nr.1087/2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, Cartea Funciară nr.30019 
Izvoarele Sucevei”. 

Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul 
Comunei Izvoarele Sucevei.  

Art.3:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare 
           Art.4:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei și Instituției 
prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local, la Secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative. 
 
 
 
               Iniţiator,                    Avizează  

    Primar,               Secretarul general al comunei, 
 
Mihail MECHNO                                                       Cătălina JURAVLE 


