
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atestarea apartenenței unui imobil la domeniul privat al comunei Șaru Dornei

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,

judeţul Suceava,  înregistrată cu nr. 669 din data de 01.02.2017; 
- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 2043 din data de 15.03.2017;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,

administrarea domeniului  public şi  privat al  comunei,  agricultură,  gospodărie comunală,  protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr.  2398 din 24.03.2017; 

- Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.  2399 din 24.03.2017; 

Ținând cont de:
- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  Prevederile  Legii  7/1996  a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 aliniatul (2) litera „c”, art. 45 alin. (3), art. 115 alin.(1) litera „b” și art. 121

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Șaru Dornei, a suprafeței de 326 mp, teren
intravilan,  situat  în  comuna Șaru Dornei,  satul  Neagra Șarului,  înscris  în  Inventarul  bunurilor  care aparțin
domeniului  privat  al  Comunei  Șaru  Dornei  –  județul  Suceava,  identificată  cu  planul  de  situație  anexat  la
prezenta hotarâre. 

Art. 2   Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT Comuna
Șaru Dornei, județul Suceava, pentru parcelele prevăzute la Art. 1.

Art.  3.  Primarul  comunei,  prin compartimentele de specialitate  va aduce la  îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează,
          Secretar,
                                      Mihai URSU                                 Ştefan NEGREA

Şaru Dornei, 28.03.2017.
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