
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a 
unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de 

noi poziţii 
 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava   
                                              intrunit in sedinta  ordinara   in data de  29 septembrie    

 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 26062/15.09.2022 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 26063/15.09.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  Adresa nr.21184/27.07.2021 a 

ministerului Finantelor Publice;   
 În conformitate cu prevederile art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888 din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea 
nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 
2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 
           În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(2), art.196 
alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

        Art.1 Se atesta apartenenta unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra 
Dornei, identificate după cum urmează: 
           a)- imobil locuinta-C1,  in suprafata de 91 mp, situat in Municipiul Vatra Dornei, 
Str.Schitului nr.11,  identic cu parte din  parcela topo 3128  -  din CF 34131 si imobil teren -
1CC in suprafata de 91 mp, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Schitului nr.11,  identic cu 
parte din  parcela topo 3128  -  din CF 34131  . 
           b)imobil C1 in suprafata de 822 mp-Centrala termica pe cogenerare, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Malinilor, imobil C2- sala pompe, in suprafata de 98 mp si 
imobil teren 1CC in suporafata de 3582 mp,  identic cu parte din  parcela topo 2350/6 din CF 
38594,   parte din parcela topo 2351/4 din CF 36164, parte din parcela topo 2351/5 din CF 
vechi 969, parte din parcela topo 2351/2 din CF 33663, parte din parcela topo 2350/8 din CF 
vechi 2492, parte din parcela topo 2350/7 din CF vechi 2491 si parte din pacela topo 2350/1 
din CF 32392.s 
           c) imobil teren in suprafata de 42  mp, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Schitului, 
f.n,   identic cu parte din  parcela topo  437/2 din CF 33286. 
           d) imobil teren  in suprafata de 49  mp, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.George 
Cosbuc, f.n,   identic cu parte din  parcela topo  2265/1  din CF 34835. 
           e) imobil teren  in suprafata de 217  mp, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str. Podu 
Verde, nr.1, Sc.A,  identic cu nr.cadastral  3225  din CF 32225. 
           Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.   
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