
 
HOTĂRÂREA Nr. 113 

din 02.11.2022 
privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeței de 773 mp teren care aparține 

domeniului public al comunei Pojorâta, înscris în CF 34075 a comunei cadastrale Pojorâta în vederea 
amenajării căii de acces ( drum ) atât la clădirea stadion al comunei Pojorâta, cât și la locuințele 

cetățenilor din zonă 
 

 Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;   
 
 Având în vedere: 
 
  - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan Bogdan Codreanu - primarul comunei, înregistrată 
7080/24.10.2022; 
            - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Iordan Petrică –  consilier superior în cadrul compartimentului 
registru agricol al Primăriei comunei Pojorâta înregistrat la numărul 7081/24.10.2022; 
 - Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, 
înregistrat la nr.7350/31.10.2022; 
 - Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social -
culturale, culte, protecţie copii, înregistrat la nr. 7351/31.10.2022; 
 - Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 7352/31.10.2022; 
 - Prevederile art.5, alin.3, lit. ,,a și g”, alin. 4 și 41, alin.7 și alin. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Prevederile art.4 și următoarele din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  nr. 387/2017 
pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul 
localităţilor 
            În temeiul  art.129, alin. 1), alin.2) lit. „c” art.139, alin 1-3), art.140, alin.1) şi art. 196, alin.1), lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 773 mp teren care aparține 
domeniului public al comunei Pojorâta înscris în CF 34075 a comunei cadastrale Pojorâta în vederea amenajării 
căii de acces (drum) atât la clădirea stadion al comunei Pojorâta, cât și la locuințele cetățenilor din zonă. 
  Art.2.Primarul  comunei Pojorâta prin Compartimentul Registru Agricol vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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