
PROIECT 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R  

 

 

H O T A R Â R E 

privind  aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava  

 

 

 Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava nr 26 din 

04.01.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 27 din 04.01.2021; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.______ din 24.02.2021; 

- procesul verbal al Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Frătăuții Noi nr. 533 

din 22.01.2021; 

- prevederile art.6 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 354. și ale art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

         In temeiul art.129  alin. (2) lit. „c”, alin (14), art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aproba Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare. 

Art.3. Primarul comunei Frătăuţii Noi şi biroul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

 

George OLARI 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

Oltea-Rodica MOISUC 

 

Frătăuţii Noi, 04.01.2021 

Nr. 25 

Vizat C.F.P. 

Mircea Guță 

 



R O M A N I A 

Judeţul Suceava 

Frătăuţii Noi 

Primar 

Nr. 26 din 04.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava  

 

 

   

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava a fost insusit de catre Consiliul Local prin Hotararea nr.18 /2020. 

De la data ultimei modificari si pana in prezent s-au instrainat anumite terenuri  

iar urmare masuratorilor efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara a unor parcele 

de teren s-a observat existenta unei erori ce trebuie corectate. 

Pentru aducerea la zi a situatiei bunurilor din domeniul privat al comunei si 

comunicarea lui catre Consiliul local este necesara propunerea acestui proiect. 

 Avand in vedere cele expuse, in temeiul art.136 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, propun consiliului local adoptarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata. 

 

 

Primar, 

 

 

OLARI George 

 



R O M A N I A 

Judeţul Suceava                                                                         Aprob, 

Frătăuţii Noi                                                                              Primar, 

Primăria                                                                                Olari George 

Nr. 27  din 04.01.2021 

 

 

RAPORTUL BIROULUI  FINANCIAR-CONTABIL 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava 

 

Patrimoniul comunei este constituit din bunurile mobile şi imobile care aparţin 

domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit 

legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de 

uz sau de interes public naţional. 

Conform art. 289 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privin Codul administrativ” Toate 

bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.” 

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava a fost insusit de catre Consiliul Local prin Hotararea nr.18 /2020. 

De la data ultimei modificari si pana in prezent s-au instrainat anumite terenuri  

iar urmare masuratorilor efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara a unor parcele 

de teren s-a observat existenta unei erori ce trebuie corectate . 

Avand în vedere cele expuse, propunem Consiliului local, adoptarea proiectului 

de hotarare în forma prezentată. 

 

 

Inspector superior, 

Contabil șef, 

 

Guță MIRCEA 

 

 


