
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public 

 al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 25 
 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentată de domnul Vasile Berariu, primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr. 2182 din  7.04.2016; 
 -  Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boroaia, județul 
Suceava, înregistrat sub nr. 2183 din 7.04.2016; 
 - Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
Consiliului local al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 2409 din 20.04.2016; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
           - dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înscris în 
Anexa la Hotărârea nr. 25 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1) Textul de la poziţia nr. 50, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „Teren”, coloana nr.3 va avea 
următorul cuprins: „ aferent Școlii Gimnaziale „Vasile Tomegea” – Boroaia, situat în intravilanului satului 
Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava, în suprafață de 9577 metri pătrați, cu următoarele vecinătăți: 
N – domeniu public al comunei Boroaia, S – domeniu public al comunei Boroaia, E – Drum Național 15C 
, V – proprietăți particulare Covataru Ovidiu și Dobranschi Dumitru”, coloana nr.5 va avea următorul 
cuprins: „2622,6”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „număr cadastral 33361 al OCPI Suceava”  

Art. 2.   Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Boroaia, judeţul Suceava, înscris 
în Anexa la Hotărârea nr. 25 din 19.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul comunei Boroaia, judeţul Suceava şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Butnariu Cristian Constantin   
                                                 Contrasemnează: 
                                   Secretarul comunei,     
                                Predoaia Vasile Remus 
Boroaia, 20 aprile 2016   
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