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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind clasificarea și introducerea  în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica și declararea ca 

bunuri publice de interes local a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica, județul Suceava  
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
  Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al  primarului comunei Cacica, înregistrat sub nr. 3121 din 11.04.2022; 
- Procesul-verbal al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Cacica, înregistrat cu nr. 2992 din 5.04.2022; 
- Raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, înregistrat sub nr. 3663 din 4.05.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultură, gospodărie comunală protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 3731 din 9.05.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 din  Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 lit. a), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 286 alin. (1) şi alin. (4), art. 287 lit. b), art. 289 precum şi Anexa nr. 4 pct. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 557 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul  dispoziţiilor art. 129,  alin. (2),  lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunei Cacica și 

declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica, județul Suceava, conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.   Drumurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre sunt drumuri publice, conform art. 3 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, și aparține domeniului public al comunei Cacica, potrivit Anexei nr. 4 
pct. 1 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art. 3. Se va demara procedura pentru compIetarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica cu 
imobilele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor art. 289 alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 Art. 4.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Cacica şi Compartimentul 
urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 Art. 5.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Cacica, în termenul prevăzut de lege, 
Primarului comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a instituţiei 
www.comuna-cacica.ro la Secţiunea - Monitorul Oficial Local. 

 
                               Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                 Constantin BOLOCA                            Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                                Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                    Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
 
Cacica, 26 mai 2022  
Nr.  35                                                                            Vizat CFP: 
                                                                                        Consilier, 
                                                                              Floricica-Lucia Sahlean 
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