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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea operațiunilor de rectificare a suprafețelor unor imobile înscrise în CF nr. 37366, CF nr. 
37360 Baia în sensul diminuării suprafeţelor și repoziționarea imobilului înscris în cartea funciara 37362 

       
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava , având în vedere; 
       -  referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu  nr.6266  
din 13.08.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,  
      -  raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
cu nr. 6315 din 17.08.2021, 
      -  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din  cadrul Consiliului local  al comunei Baia, judeţul Suceava, 
înregistrat sub nr. 6323 din 17.08.2021; 
-     adresa nr. 1940/16.02.2021  emisă de  Administrația  Națională  Apele Române, înregistrată la Primaria 
comunei Baia sub nr.1351 din 19.02.2021 
-    prevederile Ordinului  nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie  şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului din domeniul public al comunei Baia, înscris în Cartea Funciară 
nr.  37366 Baia, prin diminuare   de la 3.735 mp la 1.573 mp rezultată în urma măsurătorilor, conform anexei 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului din domeniul public al comunei Baia, înscris în Cartea Funciară 
nr.  37360  Baia prin diminuare  de la 14.156 mp la  4.781 mp rezultată în urma măsurătorilor, conform anexei  2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă repoziționarea  suprafeței imobilului din domeniul public al comunei Baia, înscris în Cartea 
Funciară nr.  37362 Baia în suprafață de 946 mp, conform anexei  3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.4. Se aprobă revocarea  HCL Baia  nr. 25 din 31.03.2021 privind  abrogarea pct. 4 din Anexa la 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”. 
Art.5.Prezenta hotărâre se va depune la  Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Falticeni , în vederea 
rectificării înscrierilor in cartea funciară cu privire la imobile, asa cum sunt acestea prevăzute în prezenta hotărâre.  
Art. 6 Se modifică în mod corespunzător orice alte Hotărâri ale Consiliului local  Baia privind atestarea domeniului 
public al comunei Baia, județul Suceava.  
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredintează Primarul comunei Baia, 
Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, Compartimentul  fond funciar, registru agricol si arhivă. 
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