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                                                                                         HOTĂRÂRE 
                                          privind abrogarea pct.4 din Anexa la Hotararea Consiliului    

                       Local Baia nr.80 din 21.09.2020 privind includerea unor bunuri imobile la Inventarul          
                      domeniului public al comunei Baia, județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu        

                      caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară 
 
  Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava; 
  Având în vedere: 
  -   Referat  de aprobare prezentat de doamna Tomescu Maria, primarul comunei Baia, judeţul Suceava,  înregistrat 

  sub nr. 2338  din 25.03.2021 ; 

  -   Raportul comun al compartimentului urbanism şi amenajare teritoriu, financ iar contabil, patrimoniu, înregistrat sub 

nr. 2351 din  25.03.2021 ; 

  -   Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia înregistrat sub nr.2541/ 31.03.2021 

  -   Hotărârea Consiliului Local Baia nr. 80 din 21.09.2020 privind includerea unor bunuri imobile la Inventarul          

 domeniului public al comunei Baia, județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului 

 de   proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară”; 

  -   Adresa nr. R252265/TD/18.12.2020 emisa de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor; 

  -   Adresa nr.1940/16.02.2021 emisă de  Administratia Natională Apele Romane - Administrația Bazinală de Apă  Siret. 
         În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit. c),  art. 139 alin. (2) art. 196 alin. (1) lit a,  art. 197 din Ordonanta  

de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se abrogă pct.4  înscris in Anexa la Hotararea Consiliului  Local Baia nr. 80 din 21.09.2020 privind includerea 
unor bunuri imobile la Inventarul domeniului public al comunei Baia, județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu  
caracter definitiv a dreptului de   proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară”,intrucat  suprafetele de teren 
reprezentând drum înscrise  în CF nr. 37362, C.F nr. 37366, C.F. nr. 37360 apartin domeniului public al statului și in 
administrarea Administrației Naționale ,,Apele Române “ prin Administrația Bazinală de Apă  Siret. 
 Art. 2. Primarul comunei Baia, judeţul Suceava şi Compartimentele de specialitate  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baia,  Compartimentelor  de 
specialitate, Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, BCPI 
Falticeni și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunabaia.ro 
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