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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 

PRIMAR 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica, judeţul Suceava 

 
 Consiliul local al comunei Cacica; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  prezentat de domnul primar al comunei Cacica, județul Suceava,  înregistrat sub nr. 9955 din 13.12.2022; 
- Declaraţia dată pe propria răspundere de către secretarul general al comunei Cacica nr. 10166 din 20.12.2022; 
- Procesul-verbal nr. 4404 din 6.06.2022 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Cacica;  
- Adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi administraţiei nr. MLPDA-107179;107187;115165/DPFBL-5249/28.11.2022; 
 În conformitate cu: 
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 
privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;  
- dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 32 din 25.08.1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei 
Cacica, judeţul Suceava, cu modificările și completările ulterioare; 
- Anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica 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; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6), art. 139 alin. (1)-(3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 289 alin. (5) şi art. 607 alin. (4) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Cacica, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 32 din 
25.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi atestat în Anexa nr. 23 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 Secţiunea I – „Bunuri 
imobile”, se modifică şi se completează după cum urmează:  
a) se abrogă poziţia nr. 52. 
b) după poziţia nr. 97 se introduce o poziţie, poziţia nr. 98, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Cacica. 
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
Art. 4. Inventarul astfel modificat şi completat constituie anexă la Statutul comunei Cacica, judeţul Suceava. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Cacica, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei 

Cacica, Instituţiei Prefectului - Județul Suceava şi Compartimentelor interesate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica şi se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
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