
 

 
      

H O T Ă R Â R EA NR. 15 
privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Pojorâta, judeţul 

Suceava 
 
 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava ; 
 
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  înregistrată la nr. 6986 din 
31.12.2020; 
- Declarația secretarului general al comunei Pojorâta înregistrată la nr. 6987/31.12.2020; 
- Referatul comisiei de inventariere înregistrat la nr. 6988/31.12.2020; 
- Raportul biroului financiar-contabil, impozite şi taxe, cultură, bibliotecă, fond funciar, achiziţii publice, 
urbanism, cadastru, mediu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava, înregistrat la nr.6989 din 31.12.2020;  
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 532 din 27.01.2021;  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 15/22.08.1999 privind însușirea  inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public domeniului public al comunei Pojorâta, cu modificările și completările ulterioare;  
- Anexa nr. 70 la Hotărârea Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului 
Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art.286, alin.(4),alin. (6), art.287, lit.,, b” , art.289, alin.(6), precum și prevederile punctului 5 din 
Anexa 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019; 
 -Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 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, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. MLPDA – 115788/ DPFBL -
3214/15.10.2020; 
- Adresa Ministerului Educației și Cercetării DPI/52/13.01.2021; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.c) ,art.129, alin.(6), art. 139 alin. (1) – (3), lit.g, art. 607 
alin.(4) și ale art 196, alin. (1), lit.,, a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, însușit 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/ 22.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare și atestat în anexa 
nr. 70 la Hotărârea Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare , 
la secțiunea I Bunuri imobile se modifică și se completează după cum urmează: 
 

a) Se abrogă pozițiile nr. 4, 28; 



b) Se modifică următoarele poziții: 
- La poziția nr.3 coloana 3 va avea următorul cuprins:,, sat Pojorâta, nr. 461, comuna Pojorâta, județul 
Suceava, teren in suprafață de 7340 mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, categorie de folosință 
curți-construcții, suprafața construită totală 792 mp, din care clădire C1 clădire Școala cu clasele V-
VIII  suprafața construită de 537 mp, din zidărie , cu fundație din beton, învelitoarea din tablă, cu o 
suprafață desfășurată de 1074 mp, regim de înălțime P+E, identificată cu nr. cadastral 30273 – C1, 
C2 clădire atelier școlar, suprafața construită de 110 mp din lemn, cu fundație de beton, învelitoarea 
din tablă, cu o suprafață desfășurată de 110 mp, regim de înălțime P identificată cu nr. cadastral 
30273- C2 , C4 clădire grup sanitar, suprafața construită de 16 mp din zidărie, cu fundație de beton, 
învelitoarea din tablă, cu o suprafață desfășurată de 16 mp, regim de înălțime P identificată cu nr. 
cadastral 30273- C4, C5 clădire magazie, suprafața construită de 129 mp din lemn, cu fundație de 
beton, învelitoarea din tablă, cu o suprafață desfășurată de 129 mp, regim de înălțime P identificată 
cu nr. cadastral 30273- C5 , C6 teren de sport în suprafață de 936 mp, identificat cu nr. cadastral 
30273 – C6, cu următoarele vecinătăți: N: SNCFR, S: drum comunal, E: parohia Pojorâta II, V: teren 
proprietate privată a comunei și C7 teren de joacă în suprafață de 82 mp, identificat cu nr. cadastral 
30273 - C7, cu următoarele vecinătăți: N: SNCFR, S: drum comunal, E: parohia Pojorâta II, V: teren 
proprietate privată a comunei, coloana 5 va avea următorul cuprins :,, valoarea totală este de 2649,82 
lei , din care 1996,38 lei valoarea construcțiilor și 653,44 lei valoarea teren”, iar la coloana 6 :,, OUG 
nr. 30/2000, Legea nr. 1/2011, Autorizația de construire nr. 12 din 13.06.2019, procesul verbal de 
recepție nr.7575/13.12.2019 și CF 30273 comuna Pojorâta, județul Suceava”  
- La poziția nr.27, coloana 3 va avea următorul cuprins:,, sat Valea Putnei, nr. 120, comuna Pojorâta, 
județul Suceava, situat în intravilanul comunei Pojorâta, C1 cămin cultural suprafața construită este 
242 mp, suprafața desfășurată este de 377 mp, regim de înălțime P+E, construcție din zidărie, metal 
și lemn, teren categorie de folosință curți-construcții în suprafață de 500 mp vecinătăți N: teren 
proprietate privată a comunei, S: proprietate particulară, E: drum comunal, V: proprietate particulară, 
nr. cadastral 32996, coloana 5 va avea următorul cuprins :,, valoarea totală  1656,56 lei , din care 
1644,07 lei valoarea construcțiilor și 12,49 lei valoarea teren”, iar la coloana 6 : ,, Autorizația de 
construire nr.1 din 11.01.2019, procesul verbal de recepție nr.7746/23.12.2019 și CF 332996 comuna 
Pojorâta, județul Suceava” 

c) După poziția 72 se introduce o poziție nouă, poziția nr. 73, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

d) După Secțiunea I. Bunuri imobile se introduce o nouă secțiune, Secțiunea II. Bunuri mobile conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava, prin biroul financiar -  contabil, impozite şi taxe, 
cultură, bibliotecă, fond funciar, achiziţii publice, urbanism, cadastru, mediu, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri și se va publica pe site-ul instituției la secțiunea dedicată Statutului unității 
administrativ – teritoriale precum și în monitorul oficial local. 
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