
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 
             H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul privat al UAT comuna Baia în 
domeniul public al acesteia a unui  imobil, suprafeță de teren 

 
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare prezentată de domnul Tomescu Maria, primarul comunei Baia, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr.6667 din 18.07.2022; 

 -   Raportul compartimentelor  de specialitate, înregistrat sub nr. 6701 din 19.07.2022 ; 

 -   Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.6941din 28.07.2022 

-  prevederile art. 296 alin.(2) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a Legii nr. 7/1996 a 

cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit. c) şi art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgenta 

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

 
 HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat  al UAT comuna  Baia în  domeniul public al acesteia a unui imobil, 
suprafață de teren, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară; 
(1) suprafața de 1.450 mp, înscrisă în  Cartea  funciară nr. 38514 UAT Baia, teren categoria de folosință arabil; 
Art.2.  Se declară ca fiind bun de  uz sau de interes public local, bunul  imobil  cuprinse in prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul comunei Baia și Compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art.4. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, județul Suceava va fi completat/ atestat 
în mod corespunzător după parcurgerea procedurilor prevăzute de HG 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 județelor. 
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