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CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Dolhasca a imobilelor C1, C2 

și C3 înscrise în CF nr.  38515 și aprobarea demolării acestora 

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava;  

 Având în vedere: 

   - referatul de aprobare cu nr.3182/28.02.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de primarul 

oraşului Dolhasca, domnul Isachi Decebal Dumitru;   

 - raportul de specialitate cu nr.3183/28.02.2022 întocmit de Compartimentul de specialitate 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

 În conformitate cu prevederile: 

 -art.2 din OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul Public al statului si al unităților 

administrative – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

-art.1 alin.1 și art.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii 

republicata cu modificările si completările ulterioare;  

-art.129 alin.2 lit.c), art.361 alin.2, alin. (3și alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. c) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.   Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Dolhasca a 

următoarelor imobile, înscrise în Cartea Funciară nr.  38515:  

- construcția C1, în suprafață de 110 mp, evidențiată cadastral 38515 – C1;  

- construcția C2, în suprafață de 9 mp, evidențiată cadastral 38515 – C2;   

- construcția C3, în suprafață de 39 mp, evidențiată cadastral 38515 – C3. 

 

 Art.2. Trecerea în domeniul privat al orașului Dolhasca a imobilelor construcții identificate la 

art.1 se face în vederea demolării. 

 

Art.3. Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea, desființarea prin demolare a imobilelor 

construcții identificate la art.1 și radierea acestora din CF nr. 38515, UAT Dolhasca. 

 

 

 



  

Art.4. Primarul oraşului Dolhasca, prin aparatul de specialitate și persoana desemnată va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

     

 Preşedinte de şedinţă              

           Savin Ionel 

 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 
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