
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
PRIMAR

Nr.143 5 din 22.02.2017

PROIECT

HoTARARE

privind apaltenenta unor suprafete de teren la domeniul privat al Olaqului Frasin, jude{ul Suceava

Consiliul Local al oraqului Frasinjudelul Suceava;
Avind in vedere :

- proces-verbal al Comisiei de inventariere domeniu privat inregistrat cu nr. 1434 din 22.02.2017
- expunerea de motive a al domnului ing. Marinel Balan - primarul oraqului Frasin inregistrata cu

nr. 1456 din 23.02.2017 ;

- rapoftul intocmit de Compaftirrentul urbanism, lnediu si fond funciar irtlegistrat cu nr.l514 din
24.02.2017;

-prevederil art. 156 alin.(4) din Ordinul nr.'70012014 privind aprobalea Regulamentului de avizare,
receptie 9i inscriere in evidenlele de cadastru qi carte funciard, cu modificarile si completarile ultel ioare;

-extrasul de Carte Funciara eliber.at de B.C.P.l. Gura Humorului nr. 803 din 27 .01.2017 ;

prevedelile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 21512001a administra{iei publice locale, republicati, cu
rnod ificarile si cornpletarile rrllerioare;

- rapoftul Comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala, protectia
mediului si turism ;

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

in temeiul aIt.45 alin.(1) Ei art. I l5 alin. (l) lit. b) din Legea nr.2l512001a administraliei publice
locale, repr.rblicat6, cu rnodificlrile gi completirile ulterioare:

HOTARA$rE:

Art.l. Se atesta apaftenenta la domeniul privat al oraquh"ti Frasin, judelul Suceava a supraf'elei de
teren de 300 mp identici, cu pafte din pf283/1 din CF 30016 Frasin ( provenita din conversia de pe hartie
a CF nr.14 Bucsoaia) avAnd proplietar tabular Comuna Bucsoaia situata in intravilanul orasului Frasin,
judetul Suceava identificata prin planul de situatie ce reprezirrta anexa nr.l la prezenta hotarare si face
pafte integranta din aceasta.

Art.2. Se atesta apafteneuta la domeniul plivat al ola;ului Frasin, judeJul Suceava a suprafetei de
teren de 490 mp identici cu paIle din pf283/l din CF 30016 Frasin ( provenita din conversia de pe harlie
a CF nr.14 Bttcsoaia) av6nd proprietar tabular Comuna Bucsoaia situata in intravilanul orasului Frasin,
judetul Suceava identificata prin planul de situatie ce reprezinta anexa nr.2 la prezenta hotarare si face
pafte integranta din aceasta.

Art.3. Primarul oraqului prin Compaftirtentele de specialitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezetrtei hotilAri.
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Aducem la cunogtin{d publicd, in conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Legea
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu modificarile si
completarile ulterioare, ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare :

1. Proiect de hotarare privind aparlenenla unor suprafele de teren la
domeniul privat al Oraqului Frasin, judeful Suceava,respectiv :

- suprafala
283/1 din CF 30016 Frasin ( provenita din
av6nd proprietar tabular Comuna Bucsoaia
Suceava .

- suprafata
28311 din CF 30016 Frasin ( provenita din
avAnd proprietar tabular Comuna Bucsoaia
Suceava.

de teren de 300 mp identicd cu parle din pf
conversia de pe harlie a CF nr.14 Bucsoaia)
situata in intravilanul orasului Frasin, judetul

de teren de 490 mp identicd cu parle din pf
conversia de pe harlie a CF nr.14 Bucsoaia)
situata in intravilanul orasului Frasin, judetul

Proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar, raportul comparlimentului de
resoft, 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 $i opinii sau igi vor exprima punctul de
vedere cu privire la proiectul de hotarare propus la secretarul orasului Frasin pdnd la data
cle 30.03 .2017 .
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