
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind radierea din Cartea Funciară și scoaterea din evidenta a unei suprafețe de 418 mp , 
 categoria de folosință - drum  

 
 

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  

 -    referatul de aprobare prezentat de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de 

initiator  înregistrat   sub nr. 5897 din 30.07.2021;  

 -    raportul  comun al Compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Baia, înregistrat sub nr.6213 din 12.08.2021 ; 

-    Avizul  favorabil  al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.6319 

    din 17.08.2021 ;   

-   Sentința civilă nr. 846 din 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava – de contencios administrativ si fiscal, 

definitivă la data de 15.01.2021; 

        În baza prevederilor art. 4 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 

publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 

273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare și ale art. 453 din Codul de 

procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul prevederilor art. 109, alin. (4), art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, 129, alin. 2, lit. c,  art. 136 alin. 

10 si ale art. 139, alin.2, din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă radierea  dreptului  de proprietate publică și scoaterea din evidență a suprafeței de teren de 

418 mp, categoria de folosință drum (strada Albinei),  înscrisă în Cartea funciară nr. 34480 a comunei Baia, în 

baza Hotărârii Consiliului Local  nr.58 din 06.12.2015 privind apartenența unor bunuri la domeniul public al 

comunei Baia și inventariată la poz.99 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Baia nr.64 din14.12.2015 privind 

completarea  Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Baia,  județul Suceava, 

       (2) radierea se realizează  în baza sentinței nr. 846 din 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava – 

Secția de contencios administrativ si fiscal , definitivă la data de 15.01.2021, în favoarea domnului Dămian 

Mihai. 

 

Art.2. Se aprobă anularea poziției nr.12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Baia nr. 19 din 

30.05.2013, privind  atribuirea de denumiri de străzi și numere în comuna Baia. 

 

Art. 3. Se modifică în mod corespunzător orice alte Hotărâri ale Consiliului local  Baia privind atestarea 

domeniului public al comunei Baia, județul Suceava.  

 

Art.4. Se aprobă efectuarea plății sumei de 1.050 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui 



titlu executoriu, respectiv Sentința nr.846 din 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția de 

contencios administrativ și fiscal, definitivă la data de 15.01.2021, în favoarea domnului Dămian Mihai, domiciliat 

în sat Baia, strada Albinei nr.1, județul Suceava. 

Art. 

Art. 5.         (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil, patrimoniu si Compartiment  fond 

funciar , registru agricol  vor duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,prin grija secretarului 

general al comunei Baia . 
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