
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL FRASIN
PRIMAR

Nr.3189 din 04.04.2011

PROIECT
HoTARARE

privind apaltenenta la domeniul privat al oragului Frasin, judetul Suceava a suprafe{ei de teren de 1000 mp
identici cu parte din pf 153/2 din CF 31680 Frasin ( provenita din conversia de pe hartie a CF nr.l4
Bucsoaia) si a a suprafelei de teren de 480 mp identici cu parte din pf2l0/1 din CF 30017 Frasin (

provenita din conversia de pe hartie a CF nr.59 Frasin)

Consiliul Local al oragului Frasin judelLrl Suceava ;

Av6nd in vedere :

- proces-verbal al Cornisiei de inventariere domeniu privat inregistrat cu nr. 3134 din 03.04.2017
- expunelea de motive a al domnului ing. Marinel Balan - primarul oragului Frasin inregistrata cu

nr. 3190 din 04.04.2017 ;

- rapoftul intocmit de Compaftimentul urbanism, niediu si fond funciar inregistrat cu nr.3191 dil
04.042.201.7 ;

-prevederil art. 156 alin.(4) din Ordinul nr.70012014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receplie Si inscriere in evidenlele de cadastru qi carte funciar6, cu modificarile si completarile ulterioare;

-ext.asul de ca'te Fu,ciara eliberat de B.G.P.I. Gura Hurnorului nr. 2694 din 15.03.2017 :

-extrasul de carle Funciara eliberat de B.c.p.I. Gura Humorului nr. g5 l3 din 01.0g.201 1 ;
-prevederile aft.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 21512001 a adgrinistraliei publice locale,

republicatl, cu modificarile si conipletar.ile ulterioare;
- rapofiul Comisiei de specialitate nr.l pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,

finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala, protectia
mediului si turism ;

- laportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru adninistratie publica locala, juridica si de
disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ;

in terneiul art. 45 alin.(l) gi aI1. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.21512001 a administraliei publice
Iocale, republicat[, cu modifi cdrile gi complet6rile_ulterioar.e:

HOTARA$TE:
Art.l. Se atesta apaltenenta Ia domeniul plivat al orasului Frasin, judelul Suceava a suprafe{ei de

teren de 1000 mp identicd cu parte din pf 15312 din CF 31680 Frasin ( provenita din conversia de pe
hartie a CF nr.14 Bucsoaia) avdnd proprietar tabular Corruna Bucsoaia situata in intravilanul orasului
Flasin, judetul Suceava identificata prin planul de situatie ce reprezinta anexa nr.l la prezenta hotarare si
face parte integranta din aceasta.

Art.2. Se atesta apaftenenta la domeniul privat al orasului Frasin, judelul Suceava a suprafetei de
teren de 480 rrrp identici cu parte din pf 210/1 din CF 3001 7 Frasin ( provenita din conversia de pe hartie
a CF nr.59 Frasin) avAnd proprietar tabular Comuna Frasin situata in intravilanul orasului Frasin, judetul
Suceava identificata prin planul de situatie ce reprezinta anexa nr.2 la prezenta hotarare si face pafie
integranta din aceasta.

AY IZ AT PENTRIJ LEGALITATE,
SECRETAE*fPRASULUI

Lupasc{Tatiana



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA ORASULUI FRASIN
Nr.3229 din 05.04.2017

ANUNT

Aducem la cunoqtinJi publicd, in conformitate cu prevederile art.1 alin.(2)
din Legea w.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu
modificarile si completarile ulterioare, ca a fost initiat urmatorul proiect de

hotarare :

1. Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat
al oraqului Frasin, jude{ul Suceava a suprafe{ei de teren de 1000 mp identicl
cu parte din pf 153/2 din CF 31680 Frasin ( provenita din conversia de pe
hartie a CF nr.14 Bucsoaia) si a a suprafetei de teren de 480 mp identicl cu
parte din pf 2l0ll din CF 30017 Frasin ( provenita din conversia de pe hartie
a CF nr.59 Frasin)

Proiectul de hotarare, raportul compartimentului de resort, precum si
intreaga documentatie care a stat la baza elaborarii proiectului de hotarare de mai
sus pot fi consultate la sediul institutiei.

Persoanele interesate vor aduce sugestii qi opinii sau iqi vor exprima
punctul de vedere cu privire la proiectul de hotarare propus la secretarul orasului
Frasin pdn6 la data de 21 .04.2017 .


