
 
                                                             ROMÂNIA 
                                                   JUDEŢUL  SUCEAVA 
                                                 COMUNA  STULPICANI 
                                                     CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                           HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din doemniul public al 
comunei Stulpicani, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.23/10.09.1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Consiliul local al comunei Stulpicani; 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive prezentată de domnul Ostanschi Vasile, primar al comunei Stulpicani, 

judeţul Suceava, înregistrată sub nr.2474 din 23.05.2011; 
-  Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.2474 din 23.05.2011; 
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură,gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul Consiliului Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava,înregistrat sub nr.2474 din 
25.05.2011; 

-  prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oreşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit.c) şi art.45 alin.(1) din legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                                              HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Stulpicani, judeţul 

Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.23 din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum umează: 

(1) Textul de la poziţia nr.26, coloana nr.2 va avea următorul cuprins „Drum comunal DC 
31 Stulpicani – Vadu Negrilesei”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „Cu îmbrăcăminte parţială 
din balast şi beton asfaltic, DC 31 Stulpicani-Vadu Negrilesei, lungime 12810 ml., lăţime 4 ml, de la 
Podul peste Râul Suha, până la Cantonul silvic Troci”, coloana 5 va avea următorul cuprins „4.256”. 

(2) Textul de la poziţia nr.46, coloana nr.2 va avea următorul cuprins „Drum comunal DC 
34 Gemenea”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins „Cu îmbrăcăminte parţială din balast şi beton 
asfaltic, DC 34 Gemenea, lungime 6000 ml., lăţime 4 ml, de la locuinţa Nimigean Adrian, la locuinţa 
Rorundu Gheorghe”, coloana 5 va avea următorul cuprins  „1.703”. 

Art.2. Primarul comunei Stulpicani şi compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemenează: 
   Mihalea  Niculina                                                          Secretarul comunei Stulpicani, 
                                                                                                      Mihalea   Liviu 
 

Stulpicani, 27.05.2011 
Nr. 30 



 
 


