
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54 

 privind clasificarea și declararea ca bun de utilitate publică a unui imobil  

situat în extravilanul comunei Nicșeni, județul Botoșani 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 13.10.2022,  

 

 

urmare a raportului de specialitate nr. 4332/11.10.2022, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4335/11.10.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului 

public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2010 – Anexa nr. 45 – Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nicșeni, 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. d, alin. 7 lit. k, art. 286 alin. 

4, Anexa nr. 4, pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 8 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pct. 

2.2. lit. g din Normele tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, 

aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017, art. 3 și 4 din Carta europeană a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 

199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 42, art. 80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 7 

alin. 2, art. 858-875 Cod Civil,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 (1) Se clasifică și se declară bun de uz și de interes public local drumul comunal DC 

176/296, situat în extravilanul comunei Nicșeni, în pc 176/296, în suprafață de 9720 mp. 

(2) DC 176/296 este localizat pe harta cadastrală a comunei Nicșeni ca drum de legătură 

între satul Dorobanți și comuna Corlăteni (DCL 176/296). Urmare a înființării comunei 

Dimăcheni, județul Botoșani, prin reorganizarea comunei Corlăteni, prin Legea nr. 343/2003, 

actualmente DC 176/296 se oprește la limita UAT Comuna Dimăcheni. 

Art. 2 Se aprobă introducerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Nicșeni a drumului comunal DC 176/296, situat în extravilanul comunei Nicșeni, în pc 

176/296, în suprafață de 9720 mp. 
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Art. 3 Stabilirea valorii de inventar pentru imobilul prevăzut la art. 1 se face prin grija 

șefului biroului financiar, în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată 

prin Legea nr. 493/2003. 

Art. 4 Secretarul general al comunei urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri şi va întreprinde diligențele necesare pentru completarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Nicșeni. 

Art. 5 Prezentul act administrativ constituie act premergător în vederea înscrierii în cartea 

funciară a dreptului de proprietate al Comunei Nicșeni asupra drumului comunal DC 176/296, iar 

ulterior pentru elaborarea proiectului de hotărâre de completare a inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Nicșeni care, însoțit de cartea funciară și alte documente 

justificative, va fi transmis Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru 

comunicarea punctului de vedere prevăzut de art. 289 alin. 9-10 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, OCPI Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

                  DANILIUC MIRCEA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


