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Nr. 1182 din 07.02.2019 

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava a unor

suprafeţe de teren

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară 

Analizând :

- expunerea de motive a domnului primar- ing. Mezdrea Vilut, înregistrată la nr. 1181 din 
07.02.2019;

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la n r._______ d in _________;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
înregistrat sub n r.___d in_________ _ ;

Ţinând cont de:
- Prevederile art. 6 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările si 

completările ulterioare.
- Prevederile art. 4, art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.
- art. 553, art. 555-567 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare;
în temeiul art. 36 alin.2, lit. c), art. 45 alin. 3, art. 115, alin. 1, lit b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă apartenenţa la domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, a 
următoarelor suprafeţe de teren:

suprafaţa de 15.952 mp teren, situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, identificat prin CF nr. 33143 a comunei cadastrale Poiana Stampei.

suprafaţa de 1.000 mp teren, situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, parte din parcela nr. 125/1 din CF 30139 (nr. CF vechi 190) şi parte din 
parcela 125/2 din CF 30374 (nr. CF vechi 190), a comunei cadastrale Poiana Stampei.

suprafaţa de 18.162 mp teren, situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, din parcelele 300/1, 480/529, 304 din CF 31089 (nr. CF vechi 190), a 
comunei cadastrale Poiana Stampei.

Art. 2. Extrasele de carte funciară, planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor, fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 3. (1) Se dispune înscrierea în Cartea funciară a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava 
a suprafeţelor de teren identificate conform art. 1.

(2) Formalităţile de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate 
asupra imobilelor ce fac obiectul prezentei hotărâri se vor realiza prin grija primarului comunei Poiana 
Stampei.

Art. 4. Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Iniţiator Proiect de hotarare, 
Primar- ing. Mezdrea Vilut
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Nr. 1183 din 07.02.2019

Data afişării: 07.02.2019

ANUNŢ

în conformitate cu prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la 
cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei Ia domeniul privat al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava a unei suprafeţe de teren

Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
-la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei pe panoul de afişaj;
-la secretarul comunei Poiana Stampei;
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură;
în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 20.02.2019, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
-prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei comunei Poiana Stampei;
-depuse la secretarul comunei Poiana Stampei;
-persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise 

în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice: -secretarul comunei Poiana 
Stampei.

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 
alin.9 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiect de hotărâre privind 
atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava a unei suprafeţe 
de teren ”.

Secretar comună, 
p.S Tătaru Mirela
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