
R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
VATRA DORNEI  

 
 HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public 
al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.66 
din 31.08.1999, si atestat  prin HG nr.1357/2001, in sensul modificarii pozitiei 

nr.24 si nr.25 
 

                                                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
                                                           intrunit in sedinta ordinara   in data de 27  mai  2021 

 
Având în vedere referatul de aprobare nr.14932/17.05.2021 prezentat de 

viceprimarul municipiului, raportul nr.14933/17.05.2021 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile: - art.41, alin.(5), teza a II-a din Legea nr.7/1996 
a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, modificată și completată; - art.6, 
alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; - 
art.129, alin.(2), lit.”c” și Anexa nr.4, pct.5 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.129, alin.(1) si alin.(2), lit.”c”,alin.9 coroborat cu art.139, alin.(3), 
lit.”g” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

     HOTĂRĂŞTE:  

            Art. 1 Se modifica pozitia nr.24 si pozitia nr.25, a Inventarului  bunurilor care 
fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  aprobat 
prin Hotărârea nr.66 din 31.08.1999 cu modificările şi completările ulterioare si 
atestat prin HG nr.1357/2001, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 
           Art.2 Imobilele prevăzute în prezenta hotărâre, vor face obiectul actualizării 
inventarului domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, conform procedurii prevăzute 
de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ . 
          Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.69/28.04.2021. 
       Art.4  Primarul municipiului şi compartimentul  cadastru, va aduce la 
îndeplinire prevederile 
  

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      Contrasemneaza,  
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