
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei fa'vahoo.com 

www.poianastampei.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava,

Analizând :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Poiana Stampei- domnul ing. Mezdrea Viluţ, înregistrat 
la nr. 5093 din 6.07.2022;
- Raportul de specialitate înregistrat la nr. 5216 din 12.07.2022
- Avizul favorabil a l :
- Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecţia mediului si turism, înregistrat 
cu nr. 6482 din 29.08.2022;
- Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, 
culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 6483 din 29.08.2022 .
- Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 6491 din 29.08.2022 .

Ţinând cont de dispoziţiile:
- art. 104 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;
-Ordinului M.L.P.D.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local -  ANEXA 1;

- art. 6 alin. 3 şi art. 30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(l), alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.a, art. 139 alin.(l) şi art. 196 
alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. -  Se aprobă Statutul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei, prin compartimentele de specialitate va asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarari.

http://www.poianastampei.ro
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Anexa la H.C.L. nr. 103 din 30.08.2022

STATUTUL COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL
SUCEAVA

CAPITOLUL I

COMUNA POIANA STAMPEI este:

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;

b) subiect juridic de drept fiscal;

c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte 
persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

(2) Comuna Poiana Stampei are sediul social în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, la 
adresa: comuna Poiana Stampei, strada Principală, nr. 231, judeţul Suceava, precum şi codul 
de înregistrare fiscală 5021250, potrivit nomenclatorului stradal aprobat prin H.C.L. nr. 82 din 
17.09.2020, actualizat prin H.C.L. nr. 44 din 27.05.2021.

(3) însemnul specific al COMUNEI POIANA STAMPEI este stema, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1290/2003 privind aprobarea stemelor comunelor din judeţul 
Suceava, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 .a la prezentul statut.

Art. 2. - (1) COMUNA POIANA STAMPEI are reşedinţa în Comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava.

(2) Comuna Poiana Stampei se delimitează din punct de vedere teritorial : la nord cu 
comuna Doma Candrenilor, la est cu comunele Doma Candrenilor şi Şaru Domei, la sud cu 
judeţele Harghita şi Mureş, la vest cu judeţul Bistriţa Năsăud.

Cuprinsă între 47°14' - 47°22' latitudine nordică şi 22°02' - 25°18' longitudine estică, şi 
situată la 823 m altitudine, comuna Poiana Stampei se întinde pe o suprafaţă de 177 km , 
fiind una dintre cele mai pitoreşti zone ale Moldovei.

(3) Comuna Poiana Stampei are în componenţă un număr de şapte sate: Poiana Stampei, 
Căsoi, Domişoara, Teşna, Tătaru, Pilugani şi Prăleni.

(4) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe 
fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul 
statut.



Art. 4. - Prima atestare documentară.

Aflată la hotarul dintre Moldova şi Ardeal, comuna Poiana Stampei este amintită 
documentar încă din anul 1593, de pe vremea domniei lui Aron Vodă.

Evoluţia istorică a Comunei Poiana Stampei se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul
statut.

Art. 5. - (1) Populaţia Comunei Poiana Stampei numără 2.077 locuitori.

(2) Componenţa şi structura populaţiei Comunei Poiana Stampei, defalcate inclusiv pe 
localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut.

(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în 
vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba 
lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate.

CAPITOLUL II
Autorităţile administraţiei publice locale

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:

a) Consiliul Local al comunei Poiana Stampei, reprezintă autoritate deliberativă de la 
nivelul Comunei Poiana Stampei. Consiliul Local al comunei Poiana Stampei este format din 
11 membri;

b) primarul, ca autoritate executivă;

c) La nivelul Comunei Poiana Stampei, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia 
fiind Vladimir Popescu.

(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea :

10 consilieri locali: PSD 
1 consilier local: PNL

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei s-a constatat prin Ordinul 
prefectului judeţului Suceava nr. 769 din 26.10.2020.

(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, 
precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr.
6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.



Art 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul 
de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Poiana Stampei.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică a 
Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Poiana Stampei.

(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi 
şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi 
procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică a comunei Poiana 
Stampei se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

CAPITOLUL III 
Căi de comunicaţii

Art. 8. - (1) Raza teritorială a Comunei Poiana Stampei este tranzitată, după caz, de una 
sau mai multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 
363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele 
de transport, cu modificările şi completările ulterioare:

a) reţeaua rutieră;

b) reţeaua de căi ferate;

(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri 
de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul 
statut.

(3) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), este prezentată în anexa nr. 8.b la 
prezentul statut.

CAPITOLUL IV
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii

administrativ-teritoriale

Art. 9. - (I) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Poiana Stampei, potrivit Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul 
total de unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv 
autorizate să funcţioneze provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar,



înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie 
autorizaţi să funcţioneze provizoriu.

(2) Pe raza teritorială a Comunei Poiana Stampei îşi desfăşoară activitatea un număr 
total de 5 unităţi de învăţământ de stat, după cum urmează:

1. Şcoala Gimnazială Poiana Stampei;
2. Şcoala Primară Domişoara;
3. Grădiniţa cu program prelungit Poiana Stampei;
4. Grădiniţa cu program normal Podu Coşnei;
5. Grădiniţa cu program normal Domişoara.

(3) Comuna Poiana Stampei susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie 
prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Poiana Stampei îşi desfăşoară activitatea 
’’Casa de cultură Elisei Todaşcă” şi Biblioteca comunală.

(2) Pe raza teritorială a Comunei Poiana Stampei se organizează un număr de aproximativ 6 
manifestări culturale.

(3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale 
se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.

(4) Comuna Poiana Stampei participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele 
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, 
după caz, potrivit legii.

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Poiana Stampei funcţionează Centrul 
medical, unde se regăseşte Cabinetul medicului de familie, la care regăsim medic de familie şi 
asistentă medicală, precum şi Farmacia.

(2) Comuna Poiana Stampei participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de 
sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

(3) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală 
sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.



CAPITOLUL V
Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale

Art. 12. - Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din 
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 101a 
prezentul statut.

CAPITOLUL VI
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale

Art. 13. - (1) Patrimoniul Comunei Poiana Stampei este compus din bunurile mobile 
şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei Poiana Stampei, 
precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Poiana Stampei, se găseşte în 
anexa nr. 11 la prezentul statut.

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Poiana Stampei se actualizează 
ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a 
Comunei Poiana Stampei, în secţiunea dedicată acestui statut.

CAPITOLUL VII 
Serviciile publice existente

Art. 14. - Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei 
Poiana Stampei sunt, după caz:

A) serviciul public de salubrizare.

B) serviciul public de iluminat.

C) Serviciul apă- canal.

Art. 15. - Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei 
Poiana Stampei sunt furnizate de Delgaz Grid.

CAPITOLUL VIII
Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public

local



Art. 16. - (1) Comuna Poiana Stampei atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, 
pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes 
local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 
atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale 
sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi 
adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri 
judeţeană, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile 

nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

Art. 17. - (1) Comuna Poiana Stampei realizează un cadru de cooperare sau asociere 
cu organizaţii neguvemamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, 
organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează 
dezvoltarea comunităţii.

(2) Comuna Poiana Stampei acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi 
educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în 
strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- teritoriale.

(3) Comuna Poiana Stampei poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, 
în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 18. - (1) Pe teritoriul Comunei Poiana Stampei îşi desfăşoară activitatea un 
număr de 2 partide politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în 
condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

(2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Poiana Stampei se 
găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Art. 19. - (1) în Comuna Poiana Stampei îşi desfăşoară activitatea următoarele culte 
religioase:



Biserica Ortodoxă Română.
- Biserica Penticostală.

(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se 
regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

CAPITOLUL X 
Participare publică

Art. 20. - Populaţia din Comuna Poiana Stampei este consultată şi participă la 
dezbaterea problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel:

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;

b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere 
şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;

d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;

e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului.

Art. 21. - (1) în funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare 
şi validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
după caz.

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale 
comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.

CAPITOLUL XI 
Cooperare sau asociere

Art. 22. - Comuna Poiana Stampei se asociază sau cooperează, după caz, cu 
persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării 
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu 
respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare.



Art. 23. - (1) Comuna Poiana Stampei aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna 
Poiana Stampei se regăseşte în anexa nr. 131a prezentul statut.

Art. 24. - Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se 
asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală 
de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul 
statut.

Art. 25. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 30.08.2022.

Art. 26. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Poiana 
Stampei sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

Alina IVAN



ANEXA Nr. 1 
la statut

Modelul stemei COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA

Descrierea stemei:

Stema comunei Poiana Stampei, potrivit anexei nr. 1.60, se compune dintr-un scut scartelat 
cu aur şi roşu.

In fiecare cartier, câte un cocoş de mesteacăn, adosaţi, în culori naturale.
Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.

Semnificaţiile elementelor însumate:

Propunerea de stemă a comunei Poiana Stampei asigură concordanţa elementelor acesteia 
cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia 
heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.

Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,9 9 9 7

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 2
la statut

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a 
extravilanului pe fiecare dintre localităţi

Cei care doresc să cunoască mirifica Ţară a Domelor, deplasându-se pe DN 17 dinspre 
Transilvania spre Moldova, întâlneşte, în partea de vest a judeţului Suceava, comuna Poiana 
Stampei.

Cuprinsă între 47°14' - 47°22' latitudine nordică şi 22°02' - 25°18' longitudine estică, şi 
situată la 823 m altitudine, comuna Poiana Stampei se întinde pe o suprafaţă de 177 km , 
fiind una dintre cele mai pitoreşti zone ale Moldovei.

Comuna Poiana Stampei este străjuită la vest de munţii mărunţi ai Bârgăului, iar în 
sud de zidul înalt al Munţilor Călimani. Se învecinează la nord cu comuna Doma Candrenilor, 
la est cu comunele Doma Candrenilor şi Şam Domei, la sud cu judeţele Harghita şi Mureş, la 
vest cu judeţul Bistriţa Năsăud.

Comuna Poiana Stampei se prezintă ca o depresiune înaltă, pe o lungime de 22 de km, 
de-a lungul râului Doma şi al afluentului acestuia - Domişoara -  şi are în componenţa sa şapte 
sate: Poiana Stampei, Căsoi, Domişoara, Teşna, Tătaru, Pilugani şi Prăleni. Ca în toată 
Bucovina, clima este continentală, extrem de aspră, mai ales în timpul iernii care ţine de 
obicei cinci luni consecutive. Primăvara este foarte scurtă, vara caldă, toamna lungă şi 
temperată.

Temperatura medie anuală înregistrată la Poiana Stampei este de 4,2°C. O minimă 
absolută s-a înregistrează la Poiana Stampei la 23 ianuarie 1963: -34,3°C, ca rezultat al 
inversiunilor termice.

Situaţie intravilan Comuna Poiana Stampei:

BILANŢ TERITORIAL AL FOLOSINŢEI SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL
ADMINISTRATIV

AL COMUNEI POIANA STAMPEI -JUDEŢUL SUCEAVA*

Teritoriu

administr
ativ

al
cnmiinei

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ

Total

(ha)

Agri

col

(ha)

Neagricol
Păd
uri
(ha)

A
pe

(h

Căi de 
comunic 
aţie (ha)

Curţi
constru

cţii

Neprodu
ctiv

(ha)

Extravilan 2859,29 16770,
35 15,08 26,37 4,80 - 196757

89

Intravilan 1227,84 - 20,65 78,63 162,98 - 1490,1
0

Total 4087,13 16770, 35,73 105 167,78 - 21165,



35 99

% din total 19,31 79,23 0,17 0,5 0,79 “ 100

Nr.

crt
Denumire localitate

Intravilan existent 

(ha)

1. Poiana Stampei 440,36

2. Pilugani 108

3. Prăleni 154,7

4. Căsoi 96,4



5. Domişoara 43,21

6. Teşna 259,79

7. Tătaru 150,23

8. Trupuri izolate 237,41

TOTAL I 
STAMPE]

VTRAVILAN EXISTENT U.A.T. POIANA 
1

1490,1

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei, 

Marcel TODAŞCĂ Alina IVAN



ANEXA Nr. 3
la statut

Hidrografia. flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ - teritoriale

I. Este constituită de râul Doma, care izvorăşte din muntele Piatra Domei, având 
afluenţii: Domişoara, Pârâul Prăjii, Pârâul Roşia, Pârâul Calului, Muncelul, Doma 
Mică.

II. Datorită situării la limita de vest a Depresiunii Domelor, la altitudinea de peste 800 m, 
pe teritoriul comunei se regăseşte o floră bogată şi caracteristică altitudinii sus menţionate. 
Vom întâlni multe specii rare endemice şi relicte glaciare, multe dintre ele fiind protejate. 
Datorită mlaştinilor de turbă, acide (oligotrofe) sunt specii caracteristice acestei turbării. Flora 
zonei se împarte în următoarele categorii de plante:

- plante comune;
- plante endemice;
- plante relicte glaciare;
- plante rare;
- plante ocrotite de lege.

Din categoria plantelor rare face parte pipirigul, mginaria, răchiţelele, mesteacănul 
pitic, rogozul,ce fac parte din categoria relictelor glaciare.

Dintre plantele endemice se regăsesc: omagul, breabănul, ochiul boului, ciormoiagul, 
puşca dracului sau cărbunele, plămînariţa, muşcatu dracului, cărbunele de munte, gălbenelele 
de munte, opaiţa, brusturul negru, punguliţa şi cimbrişoml.

Din categoria plantelor ocrotite fac parte: căldăruşa, cosaci, mesteacănul pitic, 
clopoţelul de munte, rouă cerului- plantă carnivoră, feriga, laricea, gălbenelele, sângele 
voinicului, zâmbml, limba oii, smârdarul, bujorul de munte, tisa, bulbucii.

Din categoria plantelor comune fac parte arbori: bradul, mesteacănul, paltinul de 
munte, molidul, mălinul, plopul tremurător, scoruşul, salcia căprească, fagul, arinul alb; 
arbuşti: coacăzul, afinul, castanul porcesc, arinul de munte, măceşul. Câteva exemple de 
ciuperci: gălbiori, hribi; plante ierboase: brânduşa de toamnă, brânduşa de primăvară, 
ciuboţica-cucului, bănuţii, bărbuşoara, traista ciobanului, turturelele, dentiţa (turiţa), finuţa, 
timoftica, golomăţul, trifoiul de munte, trifoiul roşu, urzica, ştevia, potbalul, măcrişul, loboda 
sălbatică, hagima de munte, usturoiţa, fragul, cimbrişorul, secărica.

Monument al naturii: TINOVUL MARE

Rezervaţiile de zăcăminte turboase de pe lângă râurile Doma, Domişoara şi 
Negrişoara au fost descoperite de Balthazar Hacquet de la Universitatea din Lemberg, în 
călătoria făcută în 1788 prin Carpaţii Orientali.

în bazinul Domelor se regăsesc 23 de tinoave, dintre care cel de la Poiana Stampei 
(Căsoi) este cel mai mare din ţară -  400 ha înmlăştinite -  declarat monument al naturii.



Tinovul Mare se găseşte pe terasa închisă sub formă de pană de la confluenţa râurilor 
Doma şi Domişoara, înconjurat de molidiş şi străjuit de înălţimile: Căsoi, Brazi, Ciungii 
Chiperenilor, Simizi.

Tinovul este năpădit, în general, de pini. Are totuşi faciesuri diferite şi este, nu numai 
prin întindere, ci şi prin flora şi fauna sa, reprezentativ printre tinoavele numeroase din 
bazinul Domelor. Biocenozele sunt întinse, tipice şi vegetează exuberant, nu are lacuri, iar 
zăcământul turbos este relativ tânăr.

Rezervaţia naturală „Tinovul Mare” apare între primele 10 obiective turistice din ţară, 
într-un top realizat de Asociaţia „Cele mai frumoase sate din România”, care a avut ca scop 
„promovarea unor locuri mai puţin cunoscute din frumoasa noastră ţară, punerea lor în 
valoare şi atragerea a cât mai mulţi turişti”.

III. în arealul comunei Poiana Stampei, fauna este specifică zonei de munte având ca specii 
ocrotite mamifere precum: ursul bmn, râsul, jderul de copac, pisica sălbatică, hermina, vidra; 
păsări: cocoşul de munte, cocoşul de mesteacăn, corbul, iar ca specii comune: cerbul, 
căprioara, veveriţa, porcul mistreţ, dihorul, cârtiţa, bursucul, şobolanul de câmp, liliecii şi alte 
rozătoare precum şi păsări: cioara grivă, gaiţa, coţofana, alunarul, cucul, pupăza, piţigoiul, 
vrăbiuţa, ciocănitoarea, capântortura, guşa roşie, forfecuţa, cojoaica, pescărelul, mierla de 
pârâu, codobatura de munte, ungurarul, cinteza.

Bine reprezentate sunt şi răpitoarele, cele de zi prin acvila ţipătoare, vânturelul, şoimul 
rândunelelor, uliul găinilor şi cele de noapte prin ciuful de pădure, huhurezul şi cucuveaua.

Dintre reptile, se întâlnesc şarpele de casă şi vipera, şopârla de munte şi şopârla de 
câmp. Amfibienii sunt reprezentaţi de broasca roşie, broasca râioasă, tritoni şi salamandre.

în apele râurilor trăiesc păstrăvul de munte, lipanul, cleanul, boişteanul, scobarul.



Nevertebratele sunt reprezentate de pseudoscorpionide, araneide (păianjeni), izopode, 
diplopode şi chilopode (miriapode). Dintre insecte trăiesc libelula, cosaşii, lăcustele, gândacii 
(peste 50 de specii), mecompterele (scorpionii), fluturii, muştele şi ţânţarii, albinele şi 
bondarii, furnicile.

Concluzionând despre flora şi fauna zonei, putem spune că sunt deosebit de bogate. 
Impresionează întinderea fâneţelor viu colorate în timpul verii, pădurile întunecate de molid în 
special, ce se întind până la limita unde încep pădurile alpine. în asemenea condiţii favorabile 
îşi găseşte adăpost o faună pe măsură care constituie una dintre cele mai mari bogăţii ale 
acestui ţinut binecuvântat.

Din punct de vedere al stratificării solului, zona în care este situată comuna Poiana 
Stampei aparţine insulei cristalino-mezozoice ce alcătuieşte nucleul Carpaţilor Orientali. 
Aceasta „se extinde pe o suprafaţă cuprinsă între Munţii Ucrainei la nord şi Munţii Ciuc la 
sud. Cristalinul este alcătuit din depozite vulcanogen-sedimentare, cu două faze principale de 
metamorfism:

a) regional, din Precambrianul mediu (cu amaldin);
b) regional cu şisturi verzi, din Cambrianul inferior.

Ca substanţe minerale, predomină andezitele de la Domişoara.

Solurile sunt formate pe roci predominant acide, specifice reliefului montan înalt, cu 
climă rece şi umedă, cu humusuri, închise la culoare, pe care cresc păduri de molid, afin, 
merişor, răchiţelele, murul, coacăzul, alunul, zmeurul, măceşul, mesteacănul pitic. Pe astfel de 
soluri nu se pot cultiva plante de câmp (cu mici excepţii şi cu rezultate slabe), sunt folosite ca 
păşuni şi fâneţe, cu condiţia să fie aplicate îngrăşăminte naturale.

Zona este renumită pentru bazinul turbifer al râului Doma, unul dintre cele mai 
importante zăcăminte din România.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,9 9 9 ~

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 4
la statut

Datele privind înfiinţarea comunei Poiana Stampei, prima atestare documentară, 
precum şi evoluţia istorică

Comuna Poiana Stampei este situată în partea de sud-vest a judeţului Suceava, în 
Bazinul Domelor, în lungul Drumului Naţional 17, Vatra Domei -  Bistriţa. Satele comunei, 
Poiana Stampei (reşedinţa administrativă), Căsoi, Domişoara, Pilugani, Tătara, Teşna şi 
Prăleni, s-au dezvoltat în lungul râului Doma, care colectează spre vărsare toate apele ce curg 
din această zonă.

Comuna este amintită documentar în 1593, când domnul Moldovei, Aron Vodă se 
adresează printr-o scrisoare bistriţenilor, cerându-le să nu mai încalce cu vitele lor hotarul 
Moldovei, hotar ce se găsea la Poiana Stampei. Chiar denumirea de „Poiana Stampei” arată că 
localitatea era situată la hotar (la frontieră, unde de obicei era vamă şi unde negustorii ardeleni 
sau moldoveni erau obligaţi sa plătească taxă şi unde, pe documente se aplica ştampila 
„stampa”). Denumirea de „Poiană” este legată de pădurea românească şi de poienile din 
păduri sau zonele de pădure defrişate. Astfel s-a format cel mai habitat uman al comunei, 
actualul sat Căsoi, denumirea venind de la câteva case mai mari construite din lemn. In jurul 
acestui sat se va forma viitoarea comună Poiana Stampei.

Dintre evenimentele istorice cele mai importante care au marcat zone se remarcă 
ocupaţia austriacă (1774-1918) care sub pretextul asigurării ordinii în urma retragerii armatei 
rase, ocupă nordul Moldovei în 1774. Convenţia din 1775, încheiată între Turcia şi Austria, 
stabileşte anexarea de către Austria a părţii de nord a Moldovei, care va fi numită de noua 
ocupaţie Bucovina („Pădure de fag”). Din 1849, Bucovina devine provincie autonomă 
dependentă direct de coroana imperială austriacă.

Acest eveniment istoric a avut următoarele consecinţe:
• demografice -  creşte populaţia datorită imigrărilor din Galiţia, Podolia şi 

Transilvania, densitatea populaţiei ajungând de la 3-4 loc/kmp, în anul 1774, la 14-15 loc/kmp 
în anul 1807.

• economice -  se intensifică dezvoltarea exploatărilor miniere şi forestiere prin 
aducerea coloniilor la muncă şi prin mecanizarea anumitor munci grele (utilizarea de 
fierăstraie acţionate de forţa apei în anul 1885). în anul 1896, la Domişoara, fabrica de 
cherestea avea o instalaţie de 3 fierăstraie mecanice. în 1890, Poiana Stampei avea o moară, 
mici ateliere de cojocărie, o rotărie, croitorie şi 3 uloiemiţe. Tot în această perioadă se 
dezvoltă creşterea bovinelor. între anii 1900-1918, viaţa economică şi, în special comerţul ia 
avânt, stimulat în special de comercianţii evrei care făceau comerţ cu vite, lemn şi alte 
produse, în special în Transilvania. în perioada 1918-1944, apare prima carieră de piatră 
(Doma Burcut) şi exploatarea minereurilor neferoase de la Tihu. După 1944, pădurea trece în 
proprietatea statului (naţionalizarea din 1948).

Comuna Poiana Stampei, s-a înfiinţat prin Legea nr. 2/1968.

Date deosebit de importante despre existenţa şi stabilitatea populaţiei din acest ţinut ne 
oferă lucrarea „Controversa pentru regiunea Domei dintre Moldova şi Transilvania”. Această 
controversă a fost iscată de faptul că moldovenii îşi apărau pământul, susţinând că hotarul lor 
începe de la obârşia râurilor şi pâraielor ce curg spre Moldova „de unde se rup apele” şi se 
bazau pe dania pe care Alexandru cel Bun, în 15 februarie 1410 o acordă mănăstirii 
Moldoviţa, bistriţenii având pretenţia că teritoriul menţionat în dania lui Alexandru cel Bun le



aparţine. Conflictul iscat capătă accente şi forme precise la sfârşitul sec. al XVI-lea, fapt ce 
determină reacţia domnitorului Aron Vodă, care printr-un document datat 9 martie 1593, se 
adresează bistriţenilor cerându-le să respecte frontiera. Aici este pomenită zona în care va lua 
naştere ulterior comuna Poiana Stampei.

în sprijinul afirmaţiei că teritoriul actualei comune Poiana Stampei era locuit înainte 
de apariţia acestor conflicte vine topograful şi istoricul Daniel Verenca, prin lucrarea 
„Topografia Bucovinei” (1895) în care, pe baza cercetărilor, datează cu precizie înfiinţarea 
ocolului liber al Câmpulungului care cuprindea şi comuna Runcu Domei, (astăzi Poiana 
Stampei) în 1120, deci mai bine cu 200 de ani înaintea descălecatului lui Dragoş Vodă.

încălcările repetate ale teritoriului moldovenilor au luat sfârşit în 1775, când Austria a 
ocupat Bucovina, iar hotarele acesteia au fost statornicite conform indicaţiilor date de 
moldoveni. ). După cotropirea Bucovinei, în anul 1775, statul austriac a procedat la fixarea 
hotarelor noii provincii. în acest scop s-a constituit o comisie mixtă turco-austriacă. Aplicarea 
în practică a prevederilor comisiei mixte s-a realizat de abia în perioada 14-26 iulie 1783.

Stăpânirii austriece i se datorează şi numele actual al comunei Poiana Stampei, nume 
legat de cuvâtul german STAMPE care înseamnă maşină de măcinat piatră (stampfen=a pisa).

Viaţa şi activitatea comunei după 1872, când s-a pus în aplicare învoiala cu împărăţia, 
în urma procesului pentru drept cu statul habsburgic, s-a desfăşurat în nota generală a vieţii 
social-politice a Bucovinei. Comuna Poiana Stampei se subordona administrativ Domei, 
Prefecturii Câmpulungului şi guvernatorului de la Cernăuţi.

Prin legea adoptată la 24-25 iulie 1929 s-a realizat reforma administrativă în 
Bucovina. în locul celor 11 judeţe mici create pe timpul ocupaţiei austriece, s-au înfiinţat 5 
judeţe mari, printre care şi Câmpulung din care făcea parte şi comuna Poiana Stampei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
9 9  9 7

Marcel TODASCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 5
la statut

Componenţa şi structura populaţiei comunei Poiana Stampei, defalcate pe localităţi
componente

Populaţia stabilă la ultimul recensământ a fost de 2077 locuitori, după cum urmează pe sate:

Satul Poiana Stampei =837

Satul Căsoi = 163

Satul Domişoara = 270

Satul Pilugani = 221

Satul Prâleni = 152

Satul Tătaru =138

Satul Teşna= 296

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 6.a
la statut

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali de 
la nivelul comunei Poiana Stampei, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând 
cu anul 1992

PRIMAR

a)Mandatul 1992-1996

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Florea Sevastian 15.09.1947 FSN 1992-1996

b)Mandatul 1996-2000

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Florea Sevastian 15.09.1947 PDSR 1996-2000

c) mandatul 2000 - 2004

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 T~ 2 3 4
1. Todaşcă Elisei 14.11.1940 Independent 01.10.2003

17.06.2004

d) mandatul 2004 - 2008

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Todaşcă Elisei 14.11.1940 PSD 17.06.2004-

19.06.2008

e) mandatul 2008 - 2012



Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Todaşcă Elisei 14.11.1940 PSD 19.06.2008-

25.06.2012

f) mandatul 2012 -2016

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Mezdrea Viluţ 06.11.1981 PSD 25.06.2012-

22.06.2016

g) mandatul 2016 - 2020

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Mezdrea Viluţ 06.11.1981 PSD 22.06.2016- 

27.10.2020

h) mandatul 2020- 2024

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa 
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. |

!
Mezdrea Viluţ 06.11.2021 PSD 27.10.2020-

prezent

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 6.b

la statut

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali 
de la nivelul comunei Poiana Stampei, precum şi apartenenţa politică a acestora,

începând cu anul 1992

I. CONSILIERI LOCALI 

a) mandatul 1992 - 1996

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioada

0 1 2 3 4
1. Pilug Ghe. loan 2.08.1948 P.D.A.R. 1992-1996

2. Ivan C. Marcu 20.02.1939 P.D. (F.S.N.) 1992-1996

3. Niculescu Florin 5.03.1966 PN 1992-1996

4. Vasiluţ Gheorghe 1992-1996

5. Pralea Cornel 1992-1996

6. Chiperi Gheorghe 6.09.1930 P.D.S.R. 1992-1996

7. Vasiluţ Toader 6.06.1951 1992-1993

8. Gemănar loan 5.08.1951 P.D.S.R. 1992-1996

9. Florean Viorel 1992-1996

10. Vasiluţ Petru 1992-1996

11. Pentelescu Constantin 1992-1996

b) mandatul 1996 - 2000

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioada

0 1 2 3 4
1. Pilug Ghe. loan 2.08.1948 P.D.A.R. 1996-2000

2. Ivan C. Marcu 20.02.1939 P.D. (F.S.N.) 1996-2000



3. Niculescu Florin 5.03.1966 PN 1996-2000

4. Vasiluţ Ghe. Gheorghe 1996-2000
5. Pralea T. Comei 30.10.1953 iun. 1996- 

iulie 1998

6. Chiperi Ghe. 
Gheorghe

1996-2000

7. Vasiluţ V. Toader 6.06.1951 1996-2000
8. Gemănar loan 5.08.1951 1996-2000
9. Florean Viorel 1996-2000

10. Vasiluţ Petru 1996-2000
11. Pentelescu Constantin 1996-2000

c) mandatul 2000 - 2004

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioada

0 1 2 3 4

1. Chiforescu Vasile 15.01.2026 INDEPENDENT 1992-1996

2. Ţiganea Gheorghe 19.03.1966 INDEPENDENT Iun. 2000-mai 
2001

3. Florea Sevastian 15.09.1947 P.D.S.R. 1992-1996

4. Ţiculeanu Mihai 01.07.1948 P.D.S.R. 1992-1996

5. Vasiluţ Lucica -  
Adriana

18.11.1971 INDEPENDENT 1992-1996

6. Ivan Marcu 20.02.1939 P.D. 1992-1996

7. Boncheş Gheorghe 01.09.1957 P.D. 1992-1993

8. Rusu loan 4.10.1959 P.R.M. 1992-1996

9. Vasiluţ Nelu 26.06.1971 P.R.M. 1992-1996

10. Boca loan 27.08.1948 A.P.R. 1992-1996

11. Candrea Eugen 26.09.1963 A.P.R. 1992-1996

12. Roman loan 8.07.1951 PSD Iun. 2001-mai 
2004



d) mandatul 2004 - 2008

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Roman loan 8.07.1951 PSD Iun.2004- mai 

2008
2. Georgescu Olguţa 22.05.1966 PSD Iun.2004- mai

2008
3. Motrescu loan 12.08.1955 PSD Iun.2004- mai 

2008
4. Florea Sevastian 15.09.1947 PSD Iun.2004- mai 

2008
5. Ivan Reveica 15.05.1970 PSD Iun.2004- mai

2008
6. Costiuc Euzebia 25.07.1953 PSD Iun.2004- mai 

2008
7 Boca loan 27.08.1948 PNL Iun.2004- mai 

2008
8. Ivan Marcu 20.02.1939 PD Iun.2004- mai

2008
9. Rusu loan 4.10.1959 PRM Iun.2004- mai 

2008
10. Vasiluţ Lucica Adriana 18.11.1971 INDEPENDENT Iun.2004- mai 

2008
11. Chiforescu Vasile 15.01.2026 INDEPENDENT Iun.2004- mai

2008

e) mandatul 2008 - 2012

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii
__ .. _ f

Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Boncheş Gheorghe 01.09.1957 PDL Iunie 2008-mai

2012
2. Costiuc Euzebia 25.07.1953 PSD Iunie 2008-mai

2012
3. Florea loan 2.01.1958 PDL Iunie 2008-mai

2012
4. Ivan Reveica 15.05.1970 PSD Iunie 2008-mai

2012



5. Mezdrea Viluţ 6.11.1981 PSD Iunie 2008-mai 
2012

6. Motrescu loan 12.08.1955 PSD Iunie 2008-mai 
2012

7. Olteanu Vartolomei 26.07.1939 PDL Iunie 2008-mai 
2012

8. Popescu Vladimir 28.02.1956 PSD Iunie 2008-mai 
2012

9. Roman loan 8.07.1951 PSD Iunie 2008- august 
2008

10. Sandu Mihai 15.05.1970 PSD Iunie 2008-mai 
2012

11. Ţiganea Gheorghe 19.03.1966 PDL Iunie 2008-mai 
2012

12. Florean Viorel 17.03.1953 PSD Septembrie 2008- 
iunie 2011

13. Ursu Maximilian 2.01.1933 PSD August 2011- mai 
2012

f) mandatul 2012 - 2016

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă
|o jl 2 3 4
1. Boncheş Gheorghe 01.09.1957 PDL Iulie 2012- 

aprilie 2013

2. Chiforescu Vasile 15.01.1969 PSD Iulie 2012- 
2016

3. Cîrdei Clement Leon 30.12.1977 PDL Iulie 2012 mai 
2016

4. Creţu Petru 10.04.1967 PSD Iulie 2012 mai 
2016

5. Florea Cătălin Ionel 12.10.1984 PDL Mai 2013- 
martie 2015

6. Magas Adnana 1.03.1976 PSD Iulie 2012 mai 
2016

7. Popescu Vladimir 28.02.1956 PSD Iulie 2012 mai 
2016

8. Sandu Silvestru 15.07.1973 PSD Iulie 2012 mai 
2016

9. Todaşcă Elisei 14.11.1940 PSD Iulie 2012 mai 
2016



10. Todaşcă Matei 25.10.1935 PDL Iulie 2012 mai 
2016

11. Ţiganea Gheorghe 19.03.1966 PDL Iulie 2012 mai 
2016

12. Rînzaş Ionel 12.08.1955 PDL Mai 2013-mai 
2016

13. Bidaloan 24.08.1967 PSD Mai 2015-mai 
2016

g) mandatul 2016 - 2020

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

o 1 2 3 4
1. Bida loan 24.08.1967 PSD Iunie 2016- 

Octombrie 2020

2. Ciubotaru Gheorghe 17.03.1977 PSD Iunie 2016- 
Octombrie 2020

3. Creţu Petru 10.04.1967 PSD Iunie 2016- 
Octombrie 2020

4. Isopel Alexandru 19.09.1985 PSD
=

Iunie 2016- 
Octombrie 2020

5. Ivan Teodor Crăciun 24.12.1985 PNL Iunie 2016- 
Octombrie 2020

6. Magas Adnana 1.03.1976
;
PSD Iunie 2016- 

Octombrie 2020
7. Pentelescu Ion 05.01.1958 PSD Iunie 2016-

Octombrie 2020
8. Popescu Vladimir 28.02.1956 PSD Iunie 2016-

Octombrie 2020
9. Todaşcă Elisei 14.11.1940 PSD Iunie 2016- 

ianuarie 2017
10. Ţiganea Gheorghe 19.03.1966 PNL Iunie 2016- 

Octombrie 2020
11. Vasiluţ Lucica Adriana 18.11.1971 PSD Iunie 2016- 

Octombrie 2020
12. Ortoanu Bogdan 27.04.1980 PSD Aprilie 2017-



: Octombrie 2020

h) mandatul 2020-2024

Nr. cri. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Bidaloan 24.08.1967 PSD Prezent

2. Chiperi Daniel-Dorin 24.09.1979 PSD Prezent
3. Creţu Petru 10.04.1967 PSD Prezent

4. Isopel Alexandru 19.09.1985 PSD Octombrie 2020- 
Decembrie 2020

5. Magas Adnana 1.03.1976 PSD Prezent

6. Ortoanu Bogdan 27.04.1980 PSD Prezent

7. Pentelescu Ion 05.01.1958 PSD Prezent

8. Popescu Vladimir 28.02.1956 PSD Prezent

9. Todaşcă Marcel 15.06.1964 PSD Prezent
10. Ţiganea Gheorghe 19.03.1966 PNL Prezent

11. Vasiluţ Felicia 15.05.2024 PSD Prezent
12. Ţiganea Florin 24.08.1989 PSD Ianuarie 2021- 

Prezent

II. VICEPRIMARI

a) mandatul 1992 - 1996

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Vasiluţ Toader 6.06.1951 1992-1993



b) mandatul 1996 - 2000

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Vasiluţ Viorel - - -

c) mandatul 2000 - 2004

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Ţiganea Gheorghe 19.03.1966 PNL Iunie 2000- Iunie 

2004

d) mandatul 2004 - 2008

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

o .......... i ................... [ 2 3 4
1.
—— ..

Ţiganea Gheorghe
j

19.03.1966 PNL Iunie 2008- Iunie 
2012

e) mandatul 2008 - 2012

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
....

1. Mezdrea Viluţ 6.11.1981 PSD 19.06.2008-
25.06.2012

f) mandatul 2012-2016

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 i 2 3 4
1. Todaşcă Elisei 14.11.1940 PSD 25.06.2012-

22.06.2016

g) mandatul 2016 - 2020

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa Perioadă1 politică



0 1 2 3 4
1. Popescu Vladimir 28.02.1956 PSD 22.06.2016-

27.10.2020

h) mandatul 2020-2024

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa
politică

Perioadă

0 1 2 3 4
1. Popescu Vladimir 28.02.1956 PSD 05.11.2020-

prezent

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei, 

Marcel TODAŞCĂ Alina IVAN



ANEXA Nr. 7
la statut

Procedura pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare aI Comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite

Capitolul I -  Dispoziţii generale
Art. 1: Prin titluri sau distincţii se înţelege orice titlu sau distincţie onorifică, care 

poate fi conferită unor personalităţi cu merite deosebite în Comuna Poiana Stampei.
Art. 2: Actualul Regulament instituie titlurile şi distincţiile enumerate mai jos şi 

reglementează regimul juridic al acordării acestora, la nivelul Comunei Poiana Stampei;
a. Titlul de "CETĂŢEANDE ONOARE” al Comunei Poiana Stampei.
b. Titlul "OMUL ANULUI”.
c. Distincţia „ POARTA BUCOVINEI”.
d. Distincţia,.Diploma de fidelitate matrimonială ” (argint, aur, diamant).
e. Distincţia,.Diploma de centenar”.

Art. 3: (1) Titlul/distincţia se acordă, după caz, la propunerea:
a. Primarului Comunei Poiana Stampei
b. Viceprimarului Comunei Poiana Stampei
c. Consilierilor locali,
Art. 4: Acordarea titlului şi distincţiilor nu este condiţionată de:

a. cetăţenie
b. naţionalitate;
c. vârstă;
d. sex;
e. religie;
f. apartenenţă politică

Art. 5: Titlul/distincţia se poate acorda, după caz:
- în timpul vieţii celui în cauză
- post-mortem.
Art. 6: Titlul are următoarele caractere juridice:
- este personal
- este netransmisibil
- este un drept al titularului
- are valabilitate nedeterminată
- conferă drepturi titularului

CAPITOLUL II: Criterii de conferire a titlurilor şi distincţiilor
Art. 7: Criteriile generale, după care se evaluează candidaţii propuşi:

1. valoarea
2. competenţa
3. moralitatea
4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus



5. contribuţia sau aportul deosebit în viaţa comunităţii şi la prestigiul 
comunei sau a ţării în lume.

Art. 8: Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI POIANA 
STAMPEI” reprezintă cel mai înalt titlu acordat de Consiliul Local al Comunei Poiana 
Stampei.

Art. 9: Se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al Comunei Poiana Stampei” 
în temeiul întrunirii cumulative a condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament şi a cel puţin 
a unuia din următoarele criterii:

a. personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul 
Comunei Poiana Stampei, în ţară şi în străinătate;

b. persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate -  donaţii, acţiuni umanitare, 
etc., au determinat o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a 
locuitorilor Comunei Poiana Stampei;

c. cetăţenilor români şi străini care desfăşoară acţiuni caritabile în Comuna 
Poiana Stampei, iar beneficiarii acestor activităţi sunt orfani, bătrâni, copii 
abandonaţi, persoane cu nevoi speciale sau instituţii care adăpostesc şi 
îngrijesc astfel de persoane asistate;

d. unor sportivi, artişti născuţi sau formaţi în Comuna Poiana Stampei care au 
obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive sau artistice naţionale şi/sau 
internaţionale;

e. unor personalităţi care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la 
realizarea de noi legături ştiinţifice, culturale, sportive sau economice cu 
efecte benefice pentru Comuna Poiana Stampei;

f. acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii.
Art. 10: (1) Titlul ”OMUL ANULUI” se poate acorda cetăţeanului considerat în 

ultimul an încheiat, cel mai reprezentativ în viaţa Comunei Poiana Stampei, pentru 
performanţe, realizări, rezultate deosebite, apreciate favorabil de comunitate, rezultate care au 
concurat la creşterea prestigiului comunităţii.

(2) Acest titlu nu se acordă pentru întreaga activitate, ci doar pentru cea 
desfăşurată în anul încheiat.

Art. 11: Distincţia „ POARTA BUCOVINEI” , se conferă în temeiul întrunirii 
cumulative a condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament, după cum urmează:

- unor personalităţi care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării Comunei Poiana Stampei 
şi a imaginii acesteia;

- unor persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat vieţile concetăţenilor lor;

- unor persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate -  donaţii, acţiuni umanitare, etc., 
au determinat o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor Comunei 
Poiana Stampei;

Art. 12: Distincţia ,J)iploma de fidelitate matrimonială ’’ este conferită astfel:
6. Distincţia DIPLOMA DE ARGINT - domiciliate în Comuna Poiana 

Stampei, pentru împlinirea a 25 de ani de căsătorie neîntreruptă;
7. Distincţia DIPLOMA DE AUR - domiciliate în Comuna Poiana Stampei, 

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;
8. Distincţia DIPLOMA DE DIAMANT -  familiilor domiciliate în Comuna 

Poiana Stampei, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Art. 13: Criteriile specifice conferirii Distincţiei DIPLOMA DE CENTENAR:



a. cetăţenie română
b. domiciliul în Comuna Poiana Stampei
c. 100 de ani de viaţă împliniţi.

CAPITOLUL III: Incompatibilităţi:
Art. 14: (1) Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distincţii persoanele 

care se regăsesc în una din următoarele situaţii:
a. sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni 

contra statului, crime împotriva umanităţii, alte fapte penale;
b. sunt urmărite penal, sunt inculpate în procese penale, în cauze care ar leza 

imaginea titlului/distincţiei;
c. au încălcat cu bună-ştiinţă obligaţiile prevăzute în legislaţia în vigoare în 

materia ocrotirii familiei (în cazul acordării/deţinerii diplomei de 
fidelitate), existând documente doveditoare în acest sens (anchetă socială, 
hotărâre judecătorească, alte documente);

d. persoanelor care au adus atingere drepturilor cetăţeneşti stabilite în 
Constituţia României pre criterii etnice, religie, sex, apartenenţă politică;

(2) Persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin.(l) lit. a şi/sau c:
i. nu pot obţine titlul

ii. pierd titlul obţinut
(3) în cazul persoanelor care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b:

i. propunerea de acordare a titlului se suspendă până la clarificarea situaţiei 
juridice

ii. se suspendă valabilitatea titlului/distincţiei până la clarificarea situaţiei 
juridice

(4) Consiliul Local al Comunei Poiana Stampei adoptă o hotărâre motivată în 
sensul suspendării/retragerii titlului/distincţiei în cazurile prevăzute în acest articol.

CAPITOLUL IV: Procedura
Art. 15: Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau în:
- raportul compartimentului de specialitate ;
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre al iniţiatorului;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliul Local al 

Comunei Poiana Stampei;
- proiectul de hotărâre.
Art. 16: (1) Proiectele de hotărâri privind desemnarea şi conferirea distincţiilor se 

dezbat şi se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Poiana Stampei, în condiţiile legii.
(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în acelaşi mandat decât 

în cazul modificării motivării şi condiţiilor întrunite de persoana candidatului.
Art. 17: Nu este obligatorie acordarea anuală a tuturor titlurilor şi distincţiilor 

prevăzute în prezentul regulament dacă membrii Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei consideră că nu există argumente suficiente 
pentru decernarea unui titlu/unei distincţii.

Art. 18: (1) Desfăşurarea ceremoniei de decernare a titlurilor şi distincţiilor are 
loc, de regulă, cu ocazia festivităţilor prilejuite de desfăşurarea Festivalului Naţional ’’Flori de 
pe Doma”, sau în cadrul unor şedinţe cu caracter festiv.



(2) Titlurile şi/sau distincţiile vor fi înmânate de către Primarul Comunei Poiana 
Stampei, în lipsa acestuia, de către Comunei Poiana Stampei.

Art, 19: Procedura înmânării titlului/distincţiei este întotdeauna publică şi festivă 
şi se desfăşoară astfel:

- Preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea care urmează să se desfăşoare, în 
cazul în care conferirea titlului/distincţiei are loc în şedinţa publică a Consiliului Local al 
Comunei Poiana Stampei. în cazul în care conferirea are loc în cadru festiv public, altul decât 
şedinţa Consiliului local, moderatorul festivităţii va anunţa momentul solemn care urmează.

- Iniţiatorul conferirii titlului/distincţiei prezintă motivele care au stat la baza 
propunerii de conferire a titlului/distincţiei.

- Primarul Comunei Poiana Stampei, înmânează titlul/distincţia persoanelor 
laureate sau persoanei care le reprezintă.

CAPITOLUL V: Drepturi dobândite de deţinătorii titlurilor şi distincţiilor
Art. 20: Deţinătorii titlului/distincţiei dobândesc următoarele drepturi specifice:

a. dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei la 
dezbaterea iniţiativelor care privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureaţi;
b. dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub egida Consiliului Local al 
Comunei Poiana Stampei sau în care acesta este coorganizator;
c. dreptul de a participa gratuit, atât el cât şi rudele de gradul I, la toate manifestările 
cultural-sportive organizate de instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului Local;
d. dreptul de a fi cooptat ca membru în delegaţiile care reprezintă comuna;
e. alte drepturi şi recompense prevăzute de legi speciale şi hotărâri ale Consiliului Local 
al Comunei Poiana Stampei.

Art. 21: Drepturile prevăzute la articolul precedent încetează în următoarele
situaţii:

a. decesul titularului
b. retragerea titlului
c. suspendarea titlului

CAPITOLUL VI: îndatoririle deţinătorilor de titluri şi distincţii:
Art. 22: Deţinerea titlului/distincţiei presupune următoarele îndatoriri:

a. cunoaşterea anticipată a prevederilor prezentului regulament de către 
fiecare candidat;

b. promovarea şi apărarea imaginii Comunei Poiana Stampei în contextul 
unor activităţi la care participă, în ţară sau în străinătate, inclusiv în calitate 
de Cetăţean de Onoare sau posesor a vreunei distincţii şi de a se abţine de 
la orice conduită care ar aduce prejudicii Comunei Poiana Stampei;

c. prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la dezvoltarea 
neîntreruptă a relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea 
titlului/distincţiei;

d. să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin 
comportament sau acţiuni voluntare sau involuntare titlului/distincţiei 
dobândite;

e. să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat 
titlul/distincţia; în acest sens se pot enumera:
> denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, 

atunci când apar diverse obstacole de natură legislativă, administrativă



sau financiară, divergenţe de opinii, de strategii, ambiţii/interese 
personale

> diverse promisiuni făcute şi neonorate din motive subiective, având ca 
scop dobândirea titlului si a altor avantaje morale sau materiale;

> întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către posesorul 
titlului, activităţi în urma cărora Consiliul Local al Comunei Poiana 
Stampei a acordat titlul;

> condamnare penală cu caracter definitiv dată de justiţie pentru 
activităţi ilegale.

f. să participe (dacă alte activităţi mai importante nu reclamă acest lucru) la 
manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local al Comunei 
Poiana Stampei, la care titularul, conform protocolului, este invitat; în 
acest caz, Primarul Comunei Poiana Stampei are obligaţia de a întocmi şi 
expedia invitaţia de rigoare.

Capitolul VII -  Retragerea şi suspendarea titlului sau distincţiei
Art. 23 : Titlul se retrage în următoarele situaţii:

a. atunci când, ulterior decernării, apar situaţii de incompatibilitate prevăzute 
în prezentul regulament;

b. atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de alta 
natura Comunei Poiana Stampei, locuitorilor săi sau ţării.

Art. 24: Titlul se retrage de către Consiliul Local al Comunei Poiana Stampei, după 
următoarea procedură:

a. este sesizat Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei de către 
persoanele menţionate la art. 3;

b. dezbaterea cazului se desfăşoară în cadrul Comisiilor de specialitate.
c. la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, 

i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;
d. titlul/distincţia se retrage prin hotărâre a Consiliului Local, adoptată în 

condiţiile legii.
e. hotărârea de retragere a titlului intră în vigoare la data aducerii la 

cunoştinţă publică;
Art. 25: (1) Prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei, 

adoptată în condiţiile legii, se suspendă valabilitatea titlului/distincţiei, pentru perioadă 
determinată, în cazul prevăzut la art. 15 alin(l) lit. b;

(2) Suspendarea încetează la data comunicării Hotărârii Consiliului Local de 
constatare a încetării cauzelor care au determinat suspendarea.

Capitolul VIII: Dispoziţii finale
Art. 26: Informaţiile publice referitoare la cetăţenii de onoare vor fi publicate şi în 

format electronic, pe site-ul Comunei Poiana Stampei, la rubrica special deschisă.
Art. 27: Primarul Comunei Poiana Stampei, prin persoana desemnată în acest 

sens, va informa mass-media locală asupra personalităţii şi meritelor pentru care Consiliul 
Local al Comunei Poiana Stampei, a acordat persoanelor în cauză titluri şi distincţii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TbUĂŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 8.a
la statut

Reţeaua rutieră

1. Drumuri comunale:
- Drumul comunal DC 85 E (Domisoara), cu o lungime de 14 km pe teritoriul UAT Poiana 
Stampei;

- Drumul comunal DC 85 (Tataru), cu o lungime de 4,5 km pe teritoriul UAT Poiana 
Stampei;

- Drumul comunal 
Stampei;
- Drumul comunal 
Stampei;
- Drumul comunal
- Drumul comunal
- Drumul comunal
- Drumul comunal
- Drumul comunal
- Drumul comunal
- Drumul comunal 
Stampei;

DC 85 E (Alexeni), cu o lungime de 2,1 km pe teritoriul UAT Poiana

DC 85 D (Chipereni) , cu o lungime de 2,5 km pe teritoriul UAT Poiana

Andrieni, cu o lungime de 1,06 km pe teritoriul UAT Poiana Stampei; 
Tesna, cu o lungime de 1,9 km pe teritoriul UAT Poiana Stampei;
Praleni, cu o lungime de 2,8 km pe teritoriul UAT Poiana Stampei; 
Tesnita, cu o lungime de 1,5 km pe teritoriul UAT Poiana Stampei;
Pârâul Prăjii, cu o lungime de 2,5 km pe teritoriul UAT Poiana Stampei; 
Pârâul Borcut, cu o lungime de 2,9 km pe teritoriul UAT Poiana Stampei; 
Cracul Domisoarei, cu o lungime de 1 km pe teritoriul UAT Poiana

2. Drumuri vicinale
Se va completa cu numărul total al drumurilor vicinale şi lungimea totală exprimată 

în km pe care aceste drumuri o însumează. In comuna Poiana Stampei exista 2 
drumuri vicinale (Andrieni, Mihail Negrea) cu o lungime totala de 1,1 km.

Observaţie: Drumurile comunale / vicinale descrise anterior coincid cu o parte din 
străzile existente in comuna Poiana Stampei care au fost stabilite odata cu aporbarea 
nomenclatorului stradal al comunei Poiana Stampei.

3. Străzi:

STRĂZI DESFĂŞURATE PE SATELE COMPONENTE ALE 

COMUNEI POIANA STAMPEI

Sat
aferent

comunei
Poiana

Stampei

Denumirea
străzilor

începu
t

stradă
(nr.)

Sfârşi9

t
strad

ă
(nr.)

Imobil
(inceput / 

sfarsit strada)

Total nr. 
administrativ

e (alocate) Observaţii
9

2
COSTEA

ANDREIA
Reprezintă

drumul



Sat
Poiana

Stampei

Sat
Poiana

Stampei

l.STRADA
PRINCIPALĂ

405 OSTAFICIUC
IULIAN

CĂTĂLIN

1-266 naţional 17 
care străbate 

comuna 
Poiana 
Stampei

2. STRADA 
PREOT 
MIHAIL 
NEGREA 

(1952-2017)

1 RUSU
MARCU 1-8 In memoriam 

pr. Mihail 
Negrea

8 VASILUT
MARŢEA

GHEORGHE

3. STRADA 
MĂNĂSTIRII

1 VIORESCU
NECULAI 1-7

Situată lângă 
Mănăstirea 

Podu Coşnei7 MIRON
MARIANA

4. STRADA 
ANDRONEŞTI

1 S.C.
DUMICRIN
S.R.L.

1-12
Cunoscută din 

trecut sub 
această 

denumire12 VASILUT
NICOLAE

5. STRADA 
DONISĂ

3 VLAŞIN
VALENTIN
ILIE

1-18
Cunoscută din 

trecut sub 
această 

denumire23 ISOPEL
SANDU

6. STRADA 
FLORILOR

1 ORTOANU
BOGDAN 1-18

Justificare: exis 
tenta în zonă 

amultor 
grădini cu flori

17 PILUG ILIE

7. STRADA 
MESTECENIL 

OR

1 CÂRDEI
NELU 1-6

Justificare: 
existenţa mai 

multor 
mesteceni în 

zonă

6 HRIŞCĂ
ABEL

8. STRADA 
ALEXENI
(PARTIAL)

8 APETREI
PETRICĂ-
VASILE

1-45
Cunoscută din 

trecut sub 
această 

denumire67 SEREŢEAN
TRA1AN

9. STRADA 
TURBĂRIA

1 HALTĂ CFR
1-6 Zăcământ de 

turbă 
în zonă

5 CARPEA
TOADER

10.STRADA
TĂTARU

(PARŢIAL)

1 IACOBAN
ASPAZIA 1 3 5 7 9-

Denumirea 
provine de la 
satul Tătaru9 IRIMESCU

VIOREL

Sat
Căsoi

1. STRADA 
CĂSOI

1 CRĂCIUN
CONSTANŢI

N
1-120

Denumirea 
provine de la 

satul Căsoi din 
comuna185 BURL UI



GRIGORE Poiana
Stampei

Sat
Dornişo

ara

l.STRADA
DORNIŞOAR
A

2. CANTON
SILVIC
ROŞIA

2- 154
Denumirea 

provine de la 
numele satului 

Dornişoara105 VOROVA
VILHEN

2.STRADA 
DEALUPRAJ

1 ISOPEL
MARCEL 1-9

Cunoscută din 
trecut sub 
această 

denumire
9 CIORNEI

IOAN

3.STRADA 
MUNCEL

1 CANDREA
SABINA 1-5

Cunoscută din 
trecut sub 
această 

denumire
5 ISOPEL

LEONTINA

Sat
Pilugani

l.STRADA
ANDRIENI

1 PILUG
NECULAI 1-70

Cunoscută din 
trecut sub 
această 

denumire
70 BERCEA

MIRCEA

2. STRADA 
ALEXENI 

(PARŢIAL)

60 CANDREA
SABINA 45-64

Cunoscută din 
trecut sub 
această 

denumire
83 RUSU

CONSTANŢI
N

3. STRADA 
CHIPERENI

1 CHIPERI
PETRU 1-20

Cunoscută din 
trecut sub 
această 

denumire
20 CASA

MOARA

4. STRADA
DORNIŞOAR
A

1 -

DOBOŞ 
ALEXANDR 

U - HALA
1

Denumirea 
provine de la 
numele satului 
Dornişoara

Sat
Prăleni

1. STRADA 
PRĂLENI

1. FLOREA ILIE
1-60

Denumirea 
provine de la 
numele satului 

Prăleni

60 BUZILĂ ILIE

2. STRADA 
PODU
COSNEI

1 POPESCU
VERONICA 1-7

Situată în 
apropierea 

satului Podu 
Coşnei(com. 

Coşna)

7 CARPEA
NISTOR

Sat
Teşna

1. STRADA 
TEŞNA

1 BEBLEA
TOADER 1-33 Denumirea 

provine de la 
numele satului 

Teşna

33 COMUNA 
POIANA 
STAMPEI 
(CASA DE 

VACANŢĂ)

2. TRADA
1 PAŞCAN

VALERIAN 1-9
Cunoscută din 

trecut sub



TEŞNIŢA 9 UNGUREAN 
U ANDREI

această
denumire

3. STRADA 
CHIFOREŞTI

1 VASILUŢ
VASILE 1-20

Cunoscută din 
trecut sub 
această 

denumire
20 LOSTUN

CONSTANŢI
N

4. STRADA 
POIENIŢA

1 SPĂNU
IONEL 1-16

Denumirea 
asociată 

ansamblului 
folcloric 

Poieniţa din 
Poiana 
Stampei

16 TANCA
MIRCEA

5. STRADA 
TĂTARU

(PARŢIAL)

2 STAŢIE
METEO 2-71 (exclusiv 

nr. 3,5,1,9)
Denumirea 

provine de la 
satul Tătaru

71 MEZDREA
VASILE

Sat
Tătaru

1. STRADA 
TĂTARU

(PARŢIAL)

72 HARBACA
IONEL 72-130 Denumirea 

provine de la 
satul Tătaru

130 ADAM
MARIELA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei, 

Marcel TODAŞCĂ Alina IVAN



ANEXA Nr. 8.b
la statut

Reţeaua de căi ferate

Comuna Poiana Stampei este străbătută pe o lungime de 20 km cale ferată

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Marcel TODAŞCĂ
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



ANEXA Nr. 9
la statut

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale

1. Pe teritoriul comunei Poiana Stampei funcţionează Şcoala Gimnazială Poiana 
Stampei;
2. Şcoala Primară Domişoara
3. Grădiniţa cu program prelungit Poiana Stampei;
4. Grădiniţa cu program normal Podu Coşnei;
5. Grădiniţa cu program normal Domişoara.

II. Instituţii din domeniul culturii

1 .Pe teritoriul comunei funcţionează Casa de Cultură ’’Elisei Todaşcă” şi Biblioteca

Instituţii din domeniul educaţiei

comunală.

III. Unităţi prin care se asigură asistenţa medicală: 
Centml medical.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
9 9 9 7

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

Alina IVAN



Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 
secundar şi terţiar, precum şi din agricultură

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de:

- 29 agenţi economici cu profil de activitate exploatare masă lemnoasă;

-34 intreprinderi individuale pentru creşterea animalelor .

- 2 asociaţii agricole.

ANEXA Nr. 10
la statut

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

Alina IVAN



ANEXA Nr. 11
la statut

Inventarul bunurilor aliate în patrimoniul comunei Poiana Stampei

I.Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al comunei Poiana Stampei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN



AL

ROMÂNI EI
I#  — Nr. 642 bis

PARTEA (
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Şl ALTE ACTE *!* /. Vineri, 30  august 2002

Nr.

S U M A R

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Pagina

1.357/2001. — Hotărâre privind atestarea domeniului 
public al judeţului Suceava, precum şi al munici
piilor, oraşelor, şi comunelor din judeţuj Suceava......  1—449

H O T Ă R Â R I  ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

h .

H O T Ă R Â R E
privind atestarea dom eniului public ai judeţului Sucekva; 

precum şi al m unicipiilor, oraşelor şi com unelor din judeţul,Ş,u£ţeaya*)

I  temeiul prevederilor ari. 107 d in  Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind 
îa publică-si regimul juridic al acesteia, cu completările ulten'oare,

k ' " .
guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ■

jude
p  unic. — Se atestă apartenenţa la domeniul public comunelor din judeţul S u c e a i a bunurilor cuprinse în.anexele 
[jului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi nr. 1 —99 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

. PRIM-MINISTRU 
ADRIAN NĂSTASE

■Bucureşti, 27 decembrie 2001. 
Nr. 1.357.

Contrasemnează: 
Ministrul administraţiei "publice, 

OctaV Cozmăncâ 
p. Ministru! finanţelor publice, 

G heorgbe G herghina, 
secretar de. stat

‘ ) Holărârea Guvernului nr. 1.357/2001 a  fost publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 642 din 30  august 2002, şi este 
tuşă şi în acest număr bis.
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I  W iA l ■: COMISIA SPECIALĂ PENTRU.ÎNTOCMIREA 
® i|vE îîTAR U LU I BUNURILOR CARE ÂLCĂTUESC' 
lli^DOMENlUL PUBLIC -AL COMUNEI

Insusit de Consiliul Local

prin Hotărîrea

m
- y .

îltei'.;--

m W r
I N V E N T A R U L

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

Secţiunea Imir *■ . . .

B-
|  0

Codul Denumirea Elementele Anul Valoarea
de clasi- Bunului de identificare dobândirii de "
ficare sau al inventar

dării în
,-v. *_,

V* folosinţă (mii lei)
1 2 3 4 5

Situaţia juridică 
actuală

fPRIMARI A POIANA STAMPEI
Terenul aferent 
Primăriei Poiana 
Stampei

Y

Sediul primăriei Poiana 
Stampei, la Nord-Parohia P 
Stampei,la Vest-D.N. 17 
(1204 mp),la Est- CFR ,la
Sud-.terenul Primăriei. __
Sediul primariei.constr. din 

. lemn,acoperiş din tabla,
• suprafaţa construita (220mp.)

| '-kr^

18.782
Legea
18/1991,
republicata

1.6.4. Sediul Primăriei 
si Consiliului local 
Poiana Stampei

V 96.000 Proprietate
publica

1.5.12. Clădire magazie Sediul primariei.constructie din 
lemn,acoperiş din 

azbest,suprafaţa construita 
_  (60 mp.)

1,7.000 Proprietate
publica

1.8.1. Fantana Curtea primăriei, construcţie 
din lemn, acoperiş din dranita, 
suprafaţa construita 
( 2,5mp.)

1.500 Proprietate
publica

1.6. 1. 1. WC - lemn

6 1.3.1. Statie autobuz

Piaţa publica-

Curtea primăriei, construcţie 
din lemn, acoperiş din dranita, 
suprafaţa construita

(2,5 mp.)

500 Proprietate
publica

D.N. 17 ,km 19 , Centru, 
construcţie din lemn,acoperiş 
din dranita,suprafaţa 
construita

(8 mp.)

Sat Poiana Stampei Centru, 
la Nord-Caminul Cultural,la
Esţ-D.N.17, laSuc

s S i E M â i i
-Bonches 
erau arabil.LJJ

3.000 Proprietate
publica

Proprietate
publica • ‘ 77 ' ’7-?;



fii Wj&
m

î j j  8
$ i w l

i S
î l  SIS 
4 m  

wW-

i p f t

■

»este
l i ?

S fe-s • • • suprafaţă:IOOOjmp.-i®^n;.$ ' .. . *' • V - V  i

J B p X Santana Curtea Scolii,(â^şţ-p,N; 17,la 
,Nbrd-sediul PbIiUei:i(2î5mp)

j
• *

- -Proprietate
publica

j j f i x r -

? . . y .- -i ■ ■:y • ./* > 4CP -j ■*

Fantana
l\* 5 . .

ISat Poiana: Stampei jCeritnJ, la 
Est-D.N. 17Jă Vdsf-S.C: 
Russos S.R.L.

(2,5mp)

•r>R i ■ >
K u -
" v. • i;

Proprietate
publica

s r T e T " •Grădiniţă

v^'U r

Curtea Scolii Poiana 
Stampei,la Est-D.N.17,la 
Nord-Scoala P.Stampei, 

(60 mp.)
} \ , ,kyf a] \> ^ ' i

Proprietate
publica

f

Parc Poiana Stampei,
Centru,la Vest-D.N.17,!a Sud 

brutărie
(1813'mp.)

\ Proprietate 
publica /

V

i ' i

1.1.15. . Cariera de piatra Cătun Doma Burcut, la Vest- 
raul Doma,
La Est-Fond forestier 
(296.465 mp)

1 -i
.1V../

-

••$■ jgfe£&\i 

;]- Tio
■M8E?-'*..

1.1.15. Cariera de piatra Sat Domisoara ,la Est -râul 
Doma,la Vest -Fond forestier 
(350.456 mpy u

KIK’,’ •
§4 !§§;*■.
i  SS?*■
1 §s§ •

Teren fanaţ, 
situat in 
intravilanul 
localităţii •• •;,:

Poiana Stampei Rusu 
Octavian-la Nord,D.N.17 -la 
Vest,C.F.R. spre Domisoara-la 
Est si Brigada Silvica -la Sud 
( 1,3484 ha)

~  ?  \

Administrat de 
Ocolul Silvic 
Dorna 
Candriilor

T''

I r
I |H

I I
[Jp.

Teren cu 
zacamant de 
turba

Poiana Stampei ,la Nord- 
Irimescu Veniaminja Est 
D.N.17,!a Vest-Calea ferata 
Vatra Domei-Domisoaraja 
Sud-teren particu|ar(72 ha v \  , y

-
Proprietate"1
publica

llfăm inul Cultura POIANA STAMPEI
PR

1
fe
f-

Terenul aferent
Căminului
Cultural

Căminul Cultural,Centru , la 
Nord-S.C.Russoş.la Est- 
D.N.17 ,la Sud-Piata,la Vest- 
teren arabil .suprafaţa (2716
mp-) • ________________

\ j -

Legea
18/1991,
Republicata

r-- 
co

1.6.2. 

1.6.1.1.

Clădire Cămin 
Cultural

WC din lemn

Sat Poiana Stampei,
Centru .Construcţie din 
lemn,acoperiş din 
tabla,suprafaţa construita 

390 mp.
Curtea Căminului Cultural, 
construcţie din lemn,acoperiş 
dranita, suprafaţa constr.6 mp.

1967 172000
Proprietate
publica

[erenuri cu vegetaţie forestieră
- Teren cu Livada ,!a Nord-"Paraul - -

vegetaţie Scolii",la Sud-drumul de acces
forestieră la pepiniera. —

(46,00.0-mp.)—----------
_____________________

Proprietate
publica

t l i ;  - . S . --------
---------



m B -
f p o

; a.

i  'i 71”  ;: 1 Drum de pamant 
v (pietruitpe 1,0 

: /km)

1.3.7.1. Drum de pământ
(pietruit pe 1 

km.)

1 '? ■
13.7.1. Drum de pământ 

(pietruit pe 4 
km.)

• l?rafe ri ii 0 , ̂  p . N. 17

pana in.Fbndul Forestier

Sat Poiana Ştampei- 
Sat Andrieni, (1,5 Km),din DN 
17 pana ia proprietatea lui 
Taran Gavril

Sat Poiana Stampei- Sat 
Tataru.din DN 17 pana la 
"Grădiniţă" .lungime 5 km.

1992

Hy

1986

-.1.414.000

L-

604.000

U

1.950.000

Ordonanţa 
nr.43/1997 
republicata

Ordonanţa ' 
nr.43/1997 
republicata

Ordonanţa 
nr.43/1997 
republicata

1.3.7.1. Drum de pământ
(pietruit pe 0,6 

km)

Sat Poiana Stampsi- 
Sat Tesna (1 km.)din DN 17 
pana la Irimescu Gheorghe

1.3.7.1. Drum de pamant 
(pietruit pe 1 km)

Sat Poiana Stampei-Sat 
Alexeni (2,0 km),din DN 17 
pana la proprietatea lui 
Chiforescu Constantin

440.000

618.000

Ordonanţa 
nr.43/1997 
republicata

Ordonanţa 
nr.43/1997 
republicata

1.3.7.1. Drum pietruit "Chipereni"(2,5km.), 
deserveşte satul Pilugani, din 
Drumul Valea Domelor pana in 
Fond Forestier

2.800.000 Ordonanţa
nr.43/1997
republicata

1.3.7.1. Drum pietruit "Pârâul Prăjii",(2,5km), 
deserveşte cătunul Dealu 
Prăjii,din Drumul Valea 
Domelor pana in Fondul 
Forestier

2.600.000 Ordonanţa 
nr.43/1397 
republicata

1.3.7 1 Drum pietruit "Pârâul Borcuf 
(2,9 km)deserveste cătunul 
Doma Burcut.din Drumul Valea 
Domelor pana in Fondul 
Forestier

2.760.000

IU

Ordonata 
nr.43/199:7 * 
republicata

I P



M-i U Drţim plol/ult^

Drum

Dr im pietruit

Dru n de acces 
"Turcarie Poiana 

Stampei"

A jtoturism 
D. icia 1300 

Break

'* "Cracul Domlsoarel" 
(1km),deserv. Sat 
Dorhisoara.din Drumul Valea 
Domelor pana in Fondul' 
Forestier

"Tesnita" (1,5km), deserveşte 
satul Poiana Stampei,din DN 
17 pana in Drumul forestier 
"Tesnita"

Zona Turba Poiana Stampei 
Din DN 17 pana la CFRspre 
Dornisoara,lungime

350 m
Proprietatea Primăriei Poiana 

Stampei

«!•»»>>
7,700,000;

1.600.000

, ’Ordonanţa
' nr.43/1 &97 

republicata

Ordonanţa 
nr.43/1997 
republicata

1998

✓

1.000.000

v

Ordonanţa 
nr.43/1997 
republicata

70.000

14.500

Ordonanta 
nr.43/1997 
republicata

Transferat de 
la Inspectoratul y 

de Politie 
Suceava

Cablu pentru 
telefonie

Depozitat la sediul Primăriei 
Poiana Stampei,caracteristici 
A2YT2Y 50x2x0,4 STIIIBd 

_  Lungimea 15.000 m

122.000

1,1
ri

Act de donaţie 
nr.335 din 

06.10.1997

P R E ^ ^ J E  
SEVASTIAN FLQREA

M E M B R I :  1.IVAN IRINUTA

2.STRUGARU DOINA

3. CHIRUTA COSTEL

4. TUD0REAN MARIA

%



P l g p p
Vineri, 30 aufli

DECRETE, HOTĂRÂRI ?l ALTE ACTE

Inventarul bunurilor care 
nublic al comunei

Poiana Stampei

v* K: 
.







Drum pietruit

forestier

P Sjj3<te5



S 3 g g l§ l

\  ,W i\. ',t>rum pieţrutt

iPoisM Stampei'
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llTO'iCTMBiirail(tlli'TT»Mi¥'iii «i MHPWr

t p l S l  nr: 11,inventarul'b a i l o r  ^ k j w j ln ' ' | 1  coroana, ,

| | | i | |p f | i§ j|^iţie, poziţia nr. 6, potrivit anexei hr. 1. / " lă poziţia nn 1 5 6 ^  uî Ipnpi-'Cuprins: •
I.".La" anexa hr. . îi? „Inventarul bunurilor care aparţin „şiiuală i în-'işatul̂ ,Ga^finâeşti,;.^lîţuna: CaJăfîritfeşţi';;judeţul F 
ternului public al-comunei Bâlcâuţi”, la secţiunea II — './Şţiceayâ; îjăţjinî dqjnâlţfţpe Şp+^rj-Ep,-în suprafaţă de'6'88 mp. >■• 
jiuriş mobile”,' y«JP4. Poziţia ţ>r. 6;;se intrqduce/ojnouă cti r ndatii«işoiate din beton simpju, atructurâ acitcporţănta pe * 
iţie,'poziţia nr:7, potrivit anexei ni1. 2. 1,. , _ stâlpi, gKnzrde fupdârfe ctjp o- ion pereţi din'qârjşmid îGU'gdiuri.
I La• anexa.n r .14 „Inventarul bunurilor clareAparţin':; verticale? şarpanta din femfy tâmpliafie:din lemn str&tffiCc-̂ cu*  
leiţiuluipjjpblical comunei Bilca”,. ia^secţiiinea/l r— "yaeam'termopan,.ihVeli$ăre dift/ţ'ăi fă zincată", coloana hr. 5 vL 
irţuri imobileYdupă poziţia hr;,,80 ^  Jur tqrul.ci 5̂ :835”, lar’coloana nr. 6 va avea
IţiŞr poziţia ţii> 81, pptrivjt anexei nr. 3. ; ' 1 j ' : * ? următorul: cuprins;, Hotărân a Consiliului, Local nr. 18/2006”;
Iv La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin^ : ^(^poziţî^ i 5S, bolb f̂aa iS'r. 3 va avea următorul cuprins:
leniului,public al comunei Calafindeşti”, secţiunea I ifr* ;;situat în. satul Calafindeşti., coniuna Calafindeşti, judeţul 
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'drumul comuni

De acces la proprietăţi forestieră,'etu Domeniul pqblic âl 
comunei Dorna - 
Candrenilor, potrivit 
Hbfâfârit Consiliului 
lo c â l.0  99/2014

Tmbrăcărnihtedinbefbnde’:cimenf, 
.gjtM̂ *- îr> s^ţMl P.̂ îâiĤ i- Negrii ̂  cgftififriă *• ■ 
: o b ’lria Candrerîilo'r, judeţul .-Suceava * 
ojungime de 2.251 rn şi suprafaţă de , 
15 873 mp, pleacă de la DJ 174 D 
paftea stând’ă'ironson'de-la.km  0+000. 
Până la km;2+251' ■Kq'W,J,S£Şl  ̂ -l MW* -hU-ii
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situat în satul Poiana Negriiicpmur 
Dorna Candrenildrvjudeţul Suceayt 
o;iungime:de 2 .0 7  m şi suprafaţă i 
20,186 nip, plqâcă de la DJ 174D

ifro ri^bn  de lai km'6+000

De aCeesflăîlrdprietăti fo res tie ri: b.u1.3,7 3. : 1

'»r .•xii'»'irr:*-Tr“̂ "?î
• V vji^ :v*̂  r*l

itd diri beton de ciment, 
til.Dealii iFloreni.vedmunaţ 
irenijor, judeţul Suceava, cu

ing i^ :de i2 -73  m şi suprafaţă’ de 
16 mp. de la km O tO o | | i |â  la 1 
0+273, ‘poziţi i kilometrice de pe

dfOmUl'eSmunal

ANEXAM! Z

COMPLETĂRI
i.aparţin domeniului public al comunei Pârteştli^de Jos

. S E C Ţ IU N E A ,;  ■ ■ ;  "

la Inventarul bunurilor

actuală/denumire actL________Codul de 
clasificare rietate sau alte acte 

do/pd*oare <, *.... ■ .-

1^2014- •-•-Drum comunal 5.240,80 Domeniul public al 
comunei Pârteştii de 
Jos, potrivit Hotărârii 
Consiliului local 
nr. 36/2014
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Suceava, tronson III, ^Uao lungim.e'de % 
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km 5+642 —  Lungu'ârigorâipârfălă 
km 6+699 Intersecţie cu DJ 178 A — 
'sediu primărie ' '

f  ̂ Ş ^ m î n ţ e  <% j e t p ^ f a l t i g g
situat în intravilanul s ă tu lu ljb e je n ij^ ^

şi suprafaţă de 9.678 mp, de la km J 
0+000:-% intersecţie cu

.Inc nntriwit HntărÂriiJos, potrivit Hotărârii 
, Consiliului local ■
5 nf. 36/2014 f | !

COMPLETĂRI
fa Inventarul bunurilor care a

în, folosinţă
Mim ...

. %I, • v.lf' iî
« 1 ^

Domeniul public aliinţe din betcin 'de c ,i& ; Ş. ■' ti !.
comunei Poiana

uceava; in li Hotărârij-'Cbnsiliului 
local nr. 56/2014
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m'M - :;f :

#ă«i»§îi(|E'|iţi.
brrtiei”:



It". .f!
';r:, «A:.».; ■ . '

IIImj
IsIMv:

E»bk$ ^
H ., si verii

■ 1  i . m ' ./ [.J1-; 1

,  '  -.W ar J •Vgfissi,
ltr liilfl iî>. ■I':'’-. IŞH

ftp*;

latlilor. ..

u rg e rîâ a  p u v e -n u 'u in r3 3 *2 0 1 -| Ş i
W l^l#^4® îO Ş.W itlr».®  funcţionareaJrdonanţa'Guvernului nr. 22 /2010 pentru rac 

lâţiilpr oe ridicat şi a  aparatelor co nsu m ata  
■rn't’e^ea’ rir. 2/2015? publicată tn MonitorulhrcBf i»£imS 11 îrC&,' ăi Va ra *î fsl rri rti 1% 1 ■ J'j I

« p p l '
GuVemSoiSir.

1 ,• Sucureşt!, C'.l F. R 0 42 728 2 .
mă —  S A . -— Sucursala .U nirea” Bucureşti

;a ţe  Trte Municipiului Bucureşti

îo.rp,' internet: wvav: monitorulofiaal.ro 
iţii cu publicul, Bucureşti, şos. Papdurl"nn;1, r  
O 70. fax 0 2 1 .4 0 1 .0 0  71 şi 021 4 0 1 .0 0 .7 2  ; ;nji nfirtai" i? a ' itâtrivff&HaRKRStfra

(alocat hţJhi'âi 
021:318:51.15?: 

..............citate: Centrul ^

K

, parter, sectorul 5 tel.. Ol

T e . 021.318.51

P M 1
>!';m:iş;vCs:;;«!vv,

® 1 4 5 # i4 i§ ;itorul Oficial al României, Partea I, nr. 399/6.VI. 2015 co Pre'ţul:,'3,20 lei

W iH e l i i ' f a t TOR:GUVEIÎN U EI10MÂNIEI
ÎS^rfe^W ^.'-» i«e4 '4âi îk'tdi/iii.uâilrtti i k ' ; >  **Vl IV!

iii
iif-y'v.vlt; ■>&j;p., i i l l

w w y W m ‘ <; V i . M i
p p p p l | |p l |S p ja ş a fe a p fe •f.îl ; :' • . '■••|i ■’■ ■)

Aţ,! JJrwSpsf
raBft'EŞS

!®S|® • p f t . f t f t , ' m ! ' i!;ft''i:
p . • !:* ••VmV Jm j*Ţ, ■ fjţfîff-- ţ:fel£Ti



MONITORUL OFICIAL
AL

R O M Â N I E I
187 (XX X I)— Nr. 604

P A R T E A  I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Şl ALTE ACTE Marţi, 23 iulie 2019

gU-MA-R

Nr. Pagina

LEGI Şl DECRETE
121. — Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului

ambiant.......................i........................ ...................  2-82
550. — Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea

şi gestionarea zgomotului ambiant.... ,...... ...... .......  82

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
492. — Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare 

privind necesitatea şi oportunitatea efectuării 
cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă 
specializată de căutare şi salvare pe mare cu
capacitatea de 100 persoane şalvate” ........ ............  83-85

496. — Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor 
anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Suceava.......:......................i......... ................  86-87

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

144. — Decizie a directorului general al Agenţiei de 
Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Agenţiei de Cooperare Internaţională 
pentru Dezvoltare....... .............................................  88-96



86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 604/23.VII.2019

GUVERNUL ROMÂNIEI , .....

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, orăşel
şi comunelor din judeţul Suceava

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 608 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Gu’ 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. —  Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 
642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Fălticeni”, secţiunea I 
„Bunuri [mobile” se modifică după cum urmează:

— la poziţia nr. 469, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: 
„Teren”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent locului 
de joacă, situat în municipiul Fălticeni, strada Mihai Eminescu 
nr. 4 în suprafaţă de 360 mp, număr cadastral 37446, cu 
următoarele vecinătăţi: N —  domeniul public municipiul 
Fălticeni, S —  proprietate particulară, E —  domeniul public 
muhicipiul Fălticeni, V —  Secţia de pediatrie , a Spitalului 
Municipal Fălticeni”, coloana nr. 5 va avea următorul Cuprins: 
„246,48”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 104/2018, Cartea 
funciară nr. 37446 Fălticeni”;

— la poziţia nr. 634, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: 
„Casa Memorială «Mihai! Sadoveanu» şi 3 anexe”, coloana nr. 3 
va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada 
Ion Creangă nr. 68, identificată prin construcţia C1 —  Câsa 
Memorială «Mihail Sadoveanu» construită din lemn şi acoperită 
cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţa construită la sol 
189 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 189 mp, număr 
cadastral 32901-C i, construcţia C2 reprezentând anexa- 
verandă, construită din lemn şi- acoperită cu tablă, regim de 
înălţime P, cu suprafaţa construită la sol de 26 mp şi suprafaţă 
construită desfăşurată de 26 mp, număr cadastral’ 32901-C2, 
construcţia C3 reprezentând anexă casă, construită din lemn şi 
acoperita cu tabiă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită 
la sol de 130 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 130 mp, 
număr cadastral 32901-C3, construcţia C4 reprezentând anexa- 
foişor cu fântână, construită din lemn şi acoperită cu tablă, regim 
de înălţime P, cu suprafaţă construită la sol de 15 mp şi 
suprafaţă construită desfăşurată de 15 mp, număr cadastral 
32901-C4”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „461,06”, 
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni nr. 104/2018, Cartea funciară 
nr. 32901 Fălticeni”;

— la poziţia nr. 635, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: 
„Teren”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Casei

Memoriale «Mihail Sadoveanu», situat în municipiul F 
strada Ion Creangă nr. 68, în suprafaţă de 1.985 mp, 
cadastral 32901, cu următoarele vecinătăţi: N —  stradi 
Ciurea, S —  strada Ion, Creangă, E —  proprietate pan 
V  —  proprietate particulară”, coloana nr. 5 va avea ur 
cuprins: „542,25”, coloana nr. 6 va avea următorul < 
„Hotărârea Consiliului Local al Municipiului F 
nr. 104/2018, Carte funciară nr. 32901 Fălticeni".

2. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care 
domeniului public al comunei Poiana Stampei”, sec 
„Bunuri imobile” se modifică şi se completează du| 
urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:
—  la poziţia nr. 32, coloana nr. 2 va avea următorul i 

„Şcoala Gimnazială Poiana Stampei”, coloana nr. 3 \ 
următorul cuprins: „situată în comuna Poiana Stampi 
Poiana Stampei, regim de înălţime P +  1E, suprafaţă cc 
la sol 578 mp, suprafaţă desfăşurată 1.144 mp, număr c  
32798-C1”, coloana nr. 5 va avea următorul i 
„1.378,55 mii lei” , iar coloana nr. 6 va avea următorul 
„Hotărârea Consiliului Local al Comunei Poiana î 
nr. 20/2018, Cartea funciară 32798 Poiana Stampei”;

—  la poziţia nr, 34, coloana nr. 3 va avea următorul 
„situat în comuna Poiana Stampei, satul Poiana Stai 
suprafaţă de 5.292 mp, cu următoarele vecinătăţi: N -  
de poliţie Poiana Stampei, S —  proprietate particulai 
domeniul public comuna Poiana Stampei, V — ■ Dl 
domeniul public comuna Poiana Stampei; număr ci 
32798”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „73,03 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hc 
Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei nr. 2 
Cartea funciară 32798 Poiana Stampei”;

—  la poziţia nr. 35, coloana nr. 3 va avea următorul 
„situat în comuna Poiana Stampei, satul Poiana Stai 
suprafaţă de 8.800 mp, cu următoarele vecinătăţi: N, S 
domeniul public comuna Poiana Stampei, număr c  
32799”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „121,4^ 
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „H< 
Consiliului Local al Comunei Poiana Stampei nr. 2 
Cartea funciară 32799 Poiana Stampei”;

b) după poziţia nr. 60 se introduc trei poziţii noi, 
nr. 61— 63, conform anexei care face parte integre 
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publi 
Vasile-Daniel Suciu

Bucureşti, 9 iulie 2019. 
Nr. 496.’
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C O M P L E T Ă R I  ,
ia inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

Secţiunea I „Bunuri imobile”

Nr.
crt.

Codul de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare J

Anul
dobândiri 
sau, dups 

caz, al 
dării în 

folosinţă

’ Valoarea de 
inventar 
— lei —

Situaţia juridică actuală 
Denumire act proprietate 
sau alte acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

61.

I

Y

1.3.7.1. Drum comunal 
DC 85 E (Axial 

Valea Dom elor

Cu îmbrăcăminte din balast, situat 
în intravilanul şi extravilanu 
comunei Poiana Stampei, în 
lungime de 13,460 km, având o 
suprafaţă de 89.305 mp, de la 
intersecţia cu DN 17 până în satu 
Dornişoara
Număr cadastral/Carte funciară 
nr. 31363, 31309, 31295, 31296, 
31297, 31304, 31305, 31306, 
31307, 31310, 31311, 31315, 
31313 Poiana Stampei 
Vecinătăţi: la nord proprietate 
privată, la sud drum forestier 
proprietatea RNP Romsilva, la est 
râul Dorna şi proprietăţi particulare 
şi lâ vest Rezervaţia Naturală 
Tinovul Mare şi zona CFR

2017 2.529.880 Domeniul public al comunei Poian 
Stampei, potrivit Hotărârii Consiliuli 
Local nr. 3/2018,
Hotărârii Guvernului nr. 787/201 
privind trecerea unor drumu 
forestiere şi a terenurilor aferent 
acestora din domeniul public £ 
statului şi din administrarea Regie 
Naţionale a Pădurilor-— Romsilva îi 
domeniul public al comunei Poian. 
Stampei, judeţul Suceava 
Protocolului nr. 13.341/2017 încheia 
între Regia Naţională a Pădurilor — 
Romsilva şi Consiliul Local a 
Comunei Poiana Stampei

62.

j

1.3.7.1. Drum comunal 
DC 85 F

(Chipereni)

Cu îmbrăcăminte din balast, situat 
în intravilanul şi extravilanul 
comunei Poiana Stampei, în 
ungime de 2,300 km, având o 

suprafaţă de 13.600 mp, din 
drumul comunal 85 E până la fond 
forestier proprietate particulară 
Număr cadastral/Carte funciară 
nr. 31299, 31308, 31314 Poiana 
Stampei
Vecinătăţi: la nord proprietăţi 
particulare, la sud proprietăţi 
particulare, la est fond forestier 
proprietate privată şi la vest drum 
comunal 85 E

2017 253.000 Domeniul public al comunei Poiane 
Stampei, potrivit Hotărârii Consiliulu 
Local al Comunei Poiana Stampe 
nr. 3/2018,
Hotărârii Guvernului nr. 787/2017 
privind trecerea unor drumur 
forestiere şi a terenurilor aferente 
acestora din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor —  Romsilva în 
domeniul public al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, 
Protocolului nr. 13.341/2017 încheiat 
între Regia Naţională a Pădurilor — 
Romsilva şi Consiliul Local al 
Comunei Poiana Stampei

63. 1.6.4. Construcţie 
administrativă şi 
social culturală 
(vestiar teren 
sport şcolar)

Situată în intravilanul comunei 
Poiana Stampei, satul Poiana 
Stampei, regim de înălţime P, din 
bea, suprafaţă construită la sol de 
186 mp, suprafaţă desfăşurată 
186 mp
Vecinătăţi: N, S, E, V —  domeniul 
public comuna Poiana Stampei 
Număr cadastral/Carte funciară 
nr. 32799 —  C1 Poiana Stampei

2012 829 Domeniul public al comunei Poiana 
Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Poiana Stampei 
nr. 20/2018,
Autorizaţiei de construire 
nr. 5/1.458/2009, Proceşului-verbal 
de recepţie din 6.12.2012



GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din

judeţul Suceava

Hotarire 271 24-04-2018 Guvernul Modificator Monitorul Oficial 397 09-mai.-2018
se aplica de la: 09-mai.-2018 - Text meşteşugit de UltraTech Group

• ANEXĂ

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - La anexa nr. 69 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana 
Stampei" la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul 
Oficia! al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 59 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 60, 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU 
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim - ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Bucureşti, 24 aprilie 2018. 
Nr. 271.

ANEXĂ

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea
bunului

I

Elemente de identificare

Anul
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă

Valoarea
de

inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică j 
actuală/ 

Denumire act 
proprietate sau alte 

acte doveditoare

:[0 ....A.J .... ...2.......... j 3 L..„ 4 ....... ....5....... ..... ...... 6..... ........j
60.! 1.6.2. Construcţie Situată în intravilanul comunei 2017 1 2,4293 Domeniul public al

administrativă Poiana Stampei, satul Poiana I(imobil) comunei Poiana
(fost Stampei, judeţul Suceava, în 1 8,748 Stampei, potrivit j

dispensar suprafaţă construită de 185 mp i (teren) Hotărârii j
uman) şi teren şi suprafaţă desfăşurată de 370 I

j Consiliului local nr. j
! i aferent [mp, regim de înălţime P + 1, | 100/2017, !

—/m a\ rv tt»»* fr\ t MtraTrar'h fîrnun Pagina 1



Hotarire 271 24-04-2018 Guvernul Modificator Monitorul Oficial 397 09-mai.-2018
se aplica de la: 09-mai.-2018 - Text meşteşugit de UltraTech Group

I 1 j zidărie din cărămidă, cu
| modificată şi

j
:

l]
-

î

|I

j următoarele vecinătăţi: N, S, E 
] V - teren aferent, nr. cadastral 
132562-C I şi CFnr. 32562,şi 
teren aferent acesteia cu 
destinaţia: construire obiectiv 
de investiţii "Centru medical",

A - completată prin 
Hotărârea 
Consiliului local nr. 
128/2017 
Hotărârea
Guvernului

în suprafaţă de 1.296 mp, cu 
următoarele vecinătăţi:

nr.866/2002 privind
1 trecerea unor
1
II

N - proprietatea numitului 
Bocaloan

imobile din 
domeniul privat al j

S - comuna Poiana Stampei - statului şi din
iII
{

domeniu privat 
E -DN17

administrarea
Ministerului|:

J
V - proprietatea numitului 
Lostun Nistor

Sănătăţii şi Familiei 
în domeniul public

I 1 Carte funciară nr. 32562 a ' al municipiilor,
îi comunei Poiana Stampei, 

judeţul Suceava, nr. cadastral
oraşelor şi 
comunelor şi în

ii
I 32562 - CI şi nr. cadastral administrarea

I
i

i

I
1

11

32562 consiliilor locale 
respective, cu 
modificările 
ulterioare, 
Ordonanţa

I Guvernului nr.
70/2002 privind1II administrarea

i

i

j
junităţilor sanitare 
publice de interes 
judeţean şi local, 
aprobată cu 
modificări şi 
completări prin 
Leţjea nr. 99/2004,

1

cu modificările şi
completările
ulterioare;
Proces - verbal de

ţj

11j

1

!

i

,

h

<
i
<
>

predare - primire nr. 
5.426 din
19.12.2002 încheiat 
intre Spitalul 
Municipal Vatra 
Domei şi Primăria 
Comunei Poiana 
Stampei şi 
hotărârea
Consiliului local nr. 
73/2017

’Mat.inatnr/Tiun. nnnurinht © UltraTech Group Pagina 2
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

Hotarire 787 26-10-2017 Guvernul
se aplica de la: 08-nov.-2017 - Text meşteşugit de UltraTech Group

privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al

comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

• ANEXE

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 
192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul 
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor 
unităti administrativ - teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările si 
completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute 
în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, în vederea dezvoltării şi 
modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 
1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, în condiţiile legii.
(2) Pentru terenurile aferente drumurilor forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei 
Poiana Stampei asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă 
silvică şi a destinaţiei acestor terenuri, potrivit legii.
(3) Bunurile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de 
interes public local.

Art. 3. - Predarea - preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 şi a terenurilor aferente acestora 
prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU 
MIHAITUDOSE

Contrasemnează:
Viceprim - ministru, ministrul dezvoltării regionale, 

administraţiei publice şi fondurilor europene,
Paul Stănescu 

Ministrul apelor şi pădurilor, 
Adriana - Doina Pană 

Ministrul finanţelor publice, 
Ionuţ Misa

Bucureşti, 26 octombrie 2017.
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-
partial, 

Ocolul Silvic 
Doma 

Candrenilor

-
Regiei 

Naţionale a 
Pădurilor - 
Romsilva 

CUI 1590120

CUI
5021250 — - -

2. Drum auto 
forestier 

Chipereni 
2,5 km

8.04.04 UP n, ua 
89D, Ocolul 
Silvic Doma 
Candrenilor

2,3 Statul român, 
din

administrarea 
Regiei 

Naţionale a 
Pădurilor - 
Romsilva 

CUI 1590120

Comuna
Poiana
Stampei

CUI
5021250

101949 253.000 1062

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana
Stampei, judeţul Suceava

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Cod de 
clasificaţie

Persoana 
juridică de la 

care se
transmite bunul 

imobil

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 

bunul 
imobil

Localizarea 
terenului în 

cadastrul 
forestier

Suprafaţa
-ha-

Nr.
carte

funciară

Număr de 
inventar la 
Ministerul 
Finanţelorî

Publice

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comuna 8.04.02. Statul român, Comuna UP IV, u.a. 1,9511 31363 1.364
Poiana din Poiana 480D 31309 (parţial)

Stampei, administrarea Stampei parţial,
judeţul Regiei CUI Ocolul
Suceava Naţionale a 5021250 Silvic

Pădurilor - Doma
Romsilva 

CUI 1590120
Candrenilor

2. Comuna 8.04.02. Statul român, Comuna UP V 5,5701 31295 1.364
Poiana din Poiana Domisoara, 31296 (parţial)

Stampei, administrarea Stampei UA 156 D, 31297
judeţul Regiei CUI Ocolul 31304
Suceava Naţionale a 5021250 Silvic 31305

Pădurilor - Doma 31306
Romsilva Candrenilor 31307

CUI 1590120 31310
31311

\ [ 31315

3.11 Comuna || 8.04.02. |f Statul român, || Comuna || UP IV |f 1,4093 || 31310 || ..1.364 T

Q
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor

din judeţul Suceava

Hotarire 496 09-07-2019 Guvernul
se aplica de la: 23-iul.-2019 - Text meşteşugit de UltraTech Group

• ANEXĂ

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 608 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Fălticeni", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 469, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Teren", coloana nr. 3 va avea 
următorul cuprins: "aferent locului dejoacă, situat în municipiul Fălticeni, strada Mihai 
Eminescu nr. 4 în suprafaţă de 360 mp, număr cadastral 37446, cu următoarele vecinătăţi: N - 
domeniul public municipiul Fălticeni, S - proprietate particulară, E - domeniul public 
municipiul Fălticeni, V - Secţia de pediatrie a Spitalului Municipal Fălticeni", coloana nr. 5 va 
avea următorul cuprins: "246,48", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 104/2018, Cartea funciară nr. 37446 Fălticeni";

- la poziţia nr. 634, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Casa Memorială «Mihail 
Sadoveanu» şi 3 anexe", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "situată în municipiul 
Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 68, identificată prin construcţia CI - Casa Memorială «Mihail 
Sadoveanu» construită din lemn şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţa 
construită la sol 189 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 189 mp, număr cadastral 32901 - 
CI, construcţia C2 reprezentând anexa - verandă, construită din lemn şi acoperită cu tablă, 
regim de înălţime P, cu suprafaţa construită la sol de 26 mp şi suprafaţă construită desfăşurată 
de 26 mp, număr cadastral 32901 - C2, construcţia C3 reprezentând anexă casă, construită din 
lemn şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită la sol de 130 mp şi 
suprafaţă construită desfăşurată de 130 mp, număr cadastral 32901 - C3, construcţia C4 
reprezentând anexa - foişor cu fântână, construită din lemn şi acoperită cu tablă, regim de 
înălţime P, cu suprafaţă construită la sol de 15 mp şi suprafaţă construită deslăşurată de 15 mp, 
număr cadastral 32901 - C4", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "461,06", coloana nr. 6 
va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr.
104/2018, Cartea funciară nr. 32901 Fălticeni";

- la poziţia nr. 635, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Teren", coloana hr. 3 va avea 
următorul cuprins: "aferent Casei Memoriale «Mihail Sadoveanu», situat în municipiul 
Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 68, în suprafaţă de 1.985 mp, număr cadastral 32901, cu 
următoarele vecinătăţi: N - strada Vasile Ciurea, S - strada Ion Creangă, E - proprietate 
particulară, V - proprietate particulară", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "542,25", 
coloana nr. 6 va avea următorul Cuprins: "Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
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Elemente de identificare

Modificator Monitorul Oficial 604 23-iul.-2019

/Nr., Codul de Denumirea i
crt.:

! i

clasificareI
ţ

bunului *

0 ...._ i...... ! . . . . 2 . . j
----i
61. 1.3.7.1. | Drum .

I comunal DC j
1 85 E

1 i
1
i (Axial Valea

j ii Domelor) î

62. 1.3.7.1.

Cu îmbrăcăminte din balast, 
situat în intravilanul şi 
extravilanul comunei Poiana 
Stampei, în lungime de 
13,460 km, având o 
suprafaţă de 89.305 mp, de 
la intersecţia cu DN 17 până 
în satul Domişoara 
Număr cadastral/Carte 
funciară nr. 31363, 31309, 
31295,31296,31297,31304, 
31305,31306,31307, 
31310,31311,31315,31313 
Poiana Stampei 
Vecinătăţi: la nord 
proprietate privată, la sud 
drum forestier proprietatea 
RNP Romsilva, la est râul 
Doma şi proprietăţi 
particulare şi la vest 
Rezervaţia Naturală Tinovul 
Mare şi zona CFR

Drum
comunal DC 

85 F
(Chipereni)

dobândirii,1Valoarea j Situaţia juridică j
sau, după 1 de ! actuală Denumire

caz, al inventar | act proprietate sau ;
dării în - lei - lalte acte doveditoarei

folosinţă ________ ____ J ;
....A . 1 2 5

2017 j2.529.880. Domeniul public al \
comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului! 
Local nr. 3/2018, 
Hotărârii
Guvernului nr.
787/2017 privind
trecerea unor 
drumuri forestiere şi i 
a terenurilor 
aferente acestora din 
domeniul public al 
statului şi din 
administrarea Regiei 
Naţionale a 
Pădurilor - 
Romsilva în 
domeniul public al 
comunei Poiana 
Stampei, judeţul 
Suceava,
Protocolului nr. 
13.341/2017 
încheiat între Regia 
Naţională a 
Pădurilor - 
Romsilva şi 
Consiliul Local al 
Comunei Poiana 
Stampei

Cu îmbrăcăminte din balast, 
situat în intravilanul şi 
extravilanul comunei Poiana 
Stampei, în lungime de 
2,300 km, având o suprafaţă 
de 13.600 mp, din drumul 
comunal 85 E până la fond 
forestier proprietate 
particulară
Număr cadastral/Carte 
funciară nr. 31299, 31308, 
31314 Poiana Stampei

2017 253.000 Domeniul public al 
comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei 
Poiana Stampei nr. 
3/2018, Hotărârii 
Guvernului nr.
787/2017 privind
trecerea unor 
drumuri forestiere şi 
a terenurilor
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www. poiana stăm pei.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 27 din 8 august 1999, cu

modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Poiana Stampei;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, înregistrat cu nr. 9079 din 21.10.2019;
- Raportul compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat cu nr. 9213 din 

24.10.2019;
- Adresa transmisă către MDRAP nr. 9094 din 21.10.2019 şi Confirmarea de primire;
- Referatul nr. 39 din 07.01.2020 întocmit de secretarul general al comunei;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 
înregistrat la nr. 655 din 28.01.2020 ;
- Autorizaţie de construire nr. 31 din 27.12.2017;
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7535 din 02.09.2019;
- Extrasul de Carte Funciară nr. 31356;
- art. 286, alin. 4, anexa 4, pct.5, art. 287, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Anexa 3, lit. h) din HG 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;
- art. 112, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a ) , art. 289 alin.(6), 
art. 606 alin. (7), art. 626 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE :

Art. I. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.27 din 8 august 1999, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Textul de la poziţia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ’’Teren”, coloana nr. 3 va 
avea următorul cuprins: ’’aferent Grădiniţei cu Program Prelungit, situat în intravilanul comunei 
Poiana Stampei, sat Poiana Stampei, în suprafaţă de 1.323 mp, număr cadastral 31356, Carte Funciară 
nr. 31356 Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi: N- DN 17 şi Parohia Poiana Stampei, E- Parohia 
Poiana Stampei şi Comuna Poiana Stampei (domeniul public), S- Comuna Poiana Stampei (domeniul 
public), V- DN 17 şi Comuna Poiana Stampei (domeniul public),” coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: ”11,90 mii lei”.

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
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Art. 2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 27 din 8 august 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-contabil şi 
administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

PENTELESCU ION IVAN ALINA

Poiana Stampei, 30 ianuarie 2020
Nr. 2
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Judeţul Suceava 
Comuna Poiana Stampei 
Comisia specială
pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Anexă la H.C.L. nr. 2 din 30.01.2020

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, înscris în Anexa bî'Jlrftirârea nr.JTjd^nil

august 1999, cu modificările şi completările ulterioare

Secţiunea I -  Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de

clasifi
care

Denumirea
Bunului Elemente de identificare

Anul
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă

Valoarea de 
inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6
64 1.6.4. Grădiniţă cu 

Program 
Prelungit

Situată în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat Poiana 
Stampei, nr. 115 B, regim de înălţime D+P+E, în suprafaţă 
construită la sol de 470 mp şi suprafaţă construită 
desfăşurată 991 mp, din BCA, acoperită cu tablă profilată, 
tip ţiglă, tâmplărie geam termopan cu profil PVC, număr 
cadastral 31356- C4, cu următoarele vecinătăţi: N- DN 17 şi 
Parohia Poiana Stampei, E- Parohia Poiana Stampei şi 
Comuna Poiana Stampei (domeniul public), S- Comuna 
Poiana Stampei (domeniul public), V- DN 17 şi Comuna 
Poiana Stampei (domeniul public).

__________  X X V _____,___________________ ____

2019 2.384,05

Domeniul public al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Poiana 
Stampei nr. 85 din 
14.10.2019, Autorizaţiei 
de construire nr. 31 din 
27.12.2017, Procesului 
verbal de recepţie nr. 
7535 din 02.09.2019. 
Carte funciară nr. 31356 
Poiana Stampei.

Preşedinte, de şedinţă- Pentelescu Ion

Primar- ing. Mezdrea Viluţ - Preşedinte

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana Stampei- membru



Rogojan Mirela- Şef Serv. financiar-contabil- membru

Tătara Vasile- consilier în cadrul Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membru 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrul Comp. financiar, contabil şi administrativ- membru 

Tătara Mirela- consilier juridic- membra

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membru



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 
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HOTĂRÂRE

privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Stampei,
judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:
- Procesul verbal nr. 2765 din 27.04.2020 al comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, 
înregistrat cu nr. 2806 din 28.04.2020 şi raportul Compartimentului de urbanism nr. 2853 din 29.04.2020;
- Proiectul de hotărâre nr. 2807 din 28.04.2020 privind atestarea completării Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
- Declaraţia nr. 2824 din 29.04.2020 a secretarului general al comunei Poiana Stampei;
-Adresa M.L.P.D.A. nr. -67212/DPFBL-1767/26.06.2020;
-Adresa M.L.P.D.A. nr. -67212,88111/ DPFBL-1767/01.07.2020;

- Procesul verbal nr. 4578 din 30.06.2020 al comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, 
înregistrat cu nr. 4579 din 30.06.2020;
- Proiectul de hotărâre nr. 4580 din 30.06.2020 privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
- Raportul Compartimentului de urbanism nr. 4631 din 02.07.2020;
- Declaraţia nr. 4632 din 02.07.2020 a secretarului general al comunei Poiana Stampei;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism, înregistrat la nr. 5255 din 27.07.2020;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 5256 din 27.07.2020;

în conformitate cu :
- art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;
- anexa nr. 69 la Hotărârea 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;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Stampei nr. 2/2020 privind modificarea şi completarea 
Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, înscris în 
Anexa la Hotărârea nr. 27 din 8 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a ) , art. 289 alin.(6) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Poiana Stampei, se modifică 
după cum urmează:

mailto:poiana_stamnei@vahoo.com
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- Textul de Ia poziţia nr. 60, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ’’Construcţie administrativa (fost 

dispensar uman), Centru medical şi teren aferent”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ’’Situată în 

intravilanul comunei Poiana Stampei, satul Poiana Stampei, în suprafaţă construită de 185 mp şi suprafaţă 

desfăşurată de 370 mp, regim de înălţime P + 1, zidărie din cărămidă, cu următoarele vecinătăţi: N, S, E, V  -  

teren aferent, nr. cadastral 32562- C1 şi CF nr. 32562, Centru medical situat în intravilanul comunei Poiana 

Stampei, sat Poiana Stampei, în suprafaţă construită la sol de 159 mp şi suprafaţă construită desfăşurată 476 

mp, regim de înălţime D+P+E, din cărămidă, acoperit cu tablă, tâmplărie geam termopan cu profil PVC, număr 

cadastral 32562-C2, cu următoarele vecinătăţi: N- ID 33709 şi ID 33698, E- proprietate particulară şi DN 17; S- 

ID 31069 şi DN 17; V- ID 33698, ID 33709 şi ID 31069 şi teren aferent acestora, în suprafaţă de 1.296 mp, cu 

următoarele vecinătăţi: N- ID 33709 şi ID 33698, E- proprietate particulară şi DN 17; S- ID 31069 şi DN 17; V- 

ID 33698, ID 33709 şi ID 31069”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2017 ( imobil 32562- C1 şi teren 

aferent), 2020 (imobil 32562-C2), coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”2,4293 ( imobil C1), 8,748 (teren ), 

11,90 mii lei (imobil C2)”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:” Domeniul public al comunei Poiana Stampei, 

potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

128/2017. Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în 

administrarea consiliilor locale respective, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Proces- verbal de predare-primire nr. 5.426 din 

19.12.2002 încheiat între Spitalul Municipal Vatra Dornei şi Primăria Comunei Poiana Stampei, Hotărârea 

Consiliului Local nr. 73/2017, Hotărârea Guvernului nr. 271 din 24 aprilie 2018, Autorizaţia de construire nr. 20 

din 11.10.2018, Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2371 din 26.03.2020, Carte Funciară nr. 

32562 Poiana Stampei.”

Art, 2. Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul Comunei Poiana Stampei şi se publică pe 
pagina de internet www.poianastampei.ro.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-contabil şi administrativ 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului comunei 
Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţ^publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Alexandru ISOPUL Alina IVAN

Poiana Stampei, 30 IULIE 2020 
Nr. 66
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HOTĂRÂRE
privind atestarea completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana

Stampei, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Poiana Stampei;

Având în vedere:
- Procesul verbal nr. 8064 din 30.10.2020 al comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
- Referatul de aprobare nr. 8147 din 04.11.2020, întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava;
- Raportul compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului, nr. 8293 din 10.11.2020;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr. 9043 
din 11.12.2020;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 9044 din 11.12.2020;
- H.C.L. nr. 53 din 14 octombrie 2014, H.C.L. 71 din 10 septembrie 2015, H.C.L. nr. 72 din 10 septembrie 
2015, H.C.L. nr. 23 din 01 martie 2018;
- Declaraţia secretarului general al comunei Poiana Stampei;
- Adresa nr. MLPDA-17147/DPFBL- 460 din 02.04.2020;

Ţinând cont de:
- prevederile art. 286, alin. 4, anexa 4, pet. 1, art. 287, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;
- dispoziţiile anexei nr. 69 -  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei, a 
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;
- art. 8, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a ), art. 289 alin.(6) şi art. 
626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei, la Secţiunea 
1- Bunuri imobile, după poziţia nr. 63 se introduc trei poziţii noi, poziţiile nr. 64-66, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul Comunei Poiana Stampei şi se publică pe 
pagina de internet www.noianastampei.ro.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-.contabil şi 
administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.noianastampei.ro
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Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului comunei 
Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 

Vladimir POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN

Poiana Stampei, 18 DECEMBRIE 2020 
Nr. 122
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A . h , =2oJudeţul Suceava fi xă la HCL NR. DIN
Comuna Poiana Stampei
Comisia specială P r im a r ^ ^ ’
pentru întocmirea inventarului bunurilor ing. Viluţ MEZ0REA
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Completări
la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul publicai comunei Poiana Stampei, judeţul S u c e a i

Secţiunea I- Bunuri imobile

Nr.
Crt

Codul
de

clasifi
care

Denumirea
bunului

Elemente 
de identificare

Anul
dobândirii 
şi/sau a 
dării în 

folosinţă

Valoarea
de

inventar
(mii
Lei)

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5
6 5

65. 1.3.7.1. Drum
Comunal
(Florilor)

- cu îmbrăcăminte din balast, situat în 
intravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, în lungime totală de 0,459 km şi 
suprafaţă totală de 2.933 mp, poziţie kilometrică 
0+000 -  0+459, format din: un tronson în 
lungime de 0,20167 km şi suprafaţă de 1.235 
mp, număr cadastral 32114 şi un tronson în 
lungime de 0,25733 m şi suprafaţă de 1.698 
mp, număr cadastral 32115, de la intersecţia cu 
Drumul comunal Alexeni 85 D până la 
proprietate privată, cu următoarele vecinătăţi:
N - Drumul comunal Alexeni 85 D 
S -  proprietate privată 
E - proprietăţi private
V - calea ferată, ruta Vatra Dornei Dornişoara şi 
retur

2015 86,28 -Ordonanţa Guvernului) nr. 
43/1997 privind regimul 
drumurilor; |

Hotărârea Consiliului 
Local nr. 72/10.09.2015, 
privind aprobarea trecerii 
din domeniul privat j al 
comunei Poiana Stampei în 
domeniul public al comunei 
Poiana Stampei, i a 
suprafeţei de 1.235 mp; j

Hotărârea Consiliului 
Local nr. 23/01.03.2018 
privind trecerea unor bunuri 
din proprietatea Statului 
Român, în proprietatea 
comunei Poiana Stampei,



domeniul public, judeţul 
Suceava
- Cartea funciară nr. 32114 
şi Cartea Funciară j nr. 
32115 Poiana StampeiJ

66. 1.3.7.1. Drum
Comunal
(Donisă)

- cu îmbrăcăminte din balast, situat în 
intravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, în lungime totală de 0,249 km şi 
suprafaţă totală de 2.494 mp, poziţie kilometrică 
0+000 -  0+249, format din: un tronson în 
lungime de 0,053 km şi suprafaţă de 286 mp, 
număr cadastral 31373 şi un tronson în lungime 
de 0,196 km şi suprafaţă de 2.208 mp, număr 
cadastral 31375, de la DN 17 până la 
proprietate privată, cu următoarele vecinătăţi:
N - comuna Poiana Stampei (domeniul privat)
S - comuna Poiana Stampei (domeniul privat)
E -  proprietate privată 
V - D N  17

2014

_________

46,8 -Ordonanţa Guvernului 
43/1997 privind regi 
drumurilor;

Hotărârea Consil 
Local nr. 53/14.10.2 
privind trecerea j 
domeniul privat în dome 
public al comunei Po 
Stampei a unor părţi 
parcelele topo 128/1, 
CF 31096, 128/2 din 
30575, 142/1 din CF 31 
128/51 din CF 3112  ̂
comunei cadastrale Po 
Stampei
- Cartea funciară nr. 31 
şi Cartea Funciară 
31375 Poiana Stampei.

nr.
mul

ului 
014 
din 

îniul 
ana 
din 
din 
CF 

100, 
3 a 
iana

373
nr.

î

I
67. 1.3.7.1. Drum

Comunal
(Gării)

- cu îmbrăcăminte din balast, situat în 
intravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, în lungime de 0,062 km, având o 
suprafaţă de 701 mp, poziţie kilometrică 0+000
-  0+062, de la intersecţia cu DN 17 până la 
calea ferată, număr cadastral 32108, judeţul 
Suceava, cu următoarele vecinătăţi:
N - proprietăţi particulare,
S - Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 
E - D N  17
V -  calea ferata, ruta Vatra Dornei- Dornişoara

2018 11,65 - Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul 
drumurilor; I
- Hotărârii Consiliului Local 
nr. 23/01.03.2018 privind 
trecerea unor bunuri | din 
proprietatea Statului 
Român, în proprietatea 
comunei Poiana Stampei, 
domeniul public, judeţul 
Suceava. I



şi retur

/ C*f

- Cartea Funciară nr. 32108 
Poiana Stampei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ- J O T ^ C U VLfir ' bl M I X

Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Primar- ing. Mezdrea Vilut -  Preşedinte
]

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana Stampei- membru 

Rogojan Mirela- Şef Serv. fmanciar-contabil- membru

Tătaru Vasile- consilier în cadrul Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membru 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrul Comp. financiar, contabil şi administrativ- membru 

Tătaru Mirela- consilier juridic- membru

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membru



ANEXA Nr. 11
la statut

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Poiana Stampei

Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Poiana Stampei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN
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HOTĂRÂRE

Privind însuşirea şi completarea inventarului domeniului privat al comunei Poiana Stampei, judeţul
Suceava

Consiliul Local al comunei Poiana Stampei
Având în vedere:

• Expunerea de motive prezentată de domnul ing. Mezdrea Viluţ, primar al comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 8473 din 01.11.20Î7;

• Raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 8474 din Ol .11.2017;

•  Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie 
comunala, protecţia mediului si turism, înregistrat sub nr.9270 din 06.12. 2017;

• Raportul de avizare al Comisiei pentru Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat 
sub nr.9271 din 2017;

• Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificarii e şi completările ulterioare;

•  Prevedrile art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 -  Codul civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare;

•  Prevederile art.6 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

•  în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c ) , art. 45 alin. (1), alin (3), art.47 alin.(l) 
şi art.115 alin(l) lit.b), alin.3 lit a), alin.(5)-alin.(7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă însuşirea şi completarea inventarului domeniului privat al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul comunei Poiana Stampei, Serviciul Financiar Contabil şi Administrativ, 
Compartimentul de Urbanism şi amenajarea Teritoriului , din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Poiana Stampei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea la cunoştinţă publică şi va fi 
comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului -  judeţul Suceava, primarului comunei Poiana 
Stampei, Serviciului Financiar contabil şi Administrativ, Compartimentul de Urbanism şi 
amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei 
, precum şi persoanelor fizice/jtmfljşMŞjgresate,

PREŞEDINTELE CONTRASEMNEAZĂ,
p.S Secretarul comunei

Isopel Alexandra Vasilflţ Djripa Maria

Poiana Stampei, 14 decembrie 2017
Nr.134

http://www.DoianastamDei.ro


Anexa la HCL nr. 134/2017

i
i i
1 i
1
i

Codul | 
de cias ifî-  | 

c a re  !
j
1

Elem ente
Anul

dobândirii sau  a dării în
V a lo a re a  de inventar

Lei
în reg istrat în con tab ilita te

1
1

l

1 Teren fin a ţ

ii||

Sat Tătaru, 
extravilan  în 
suprafaţa de 
19100 mp

nr. cad ./ C .F.32257/2016 131790
t

__________  J
2 | | Teren fîn a t 

i i (Vărărie)

i

1 Sat Căsoi în 
j suprafaţa de 1001 
1 mp, intravilan

Nr. cadastral/CF 31374/2014 9200

3 ; | PĂŞUNI ALPINE j TERENURI -  
| EXTRAVILAN j 579,50 HA

terenuri dobîndite în anii 
1885,1901,19291.12.1900

1125870,81

4 Teren nep roductiv  | Sat Căsoi 
(Vărărie) ! suprafaţă 1436 

I mp, in trav ilan /

Nr. cad CF/32258/2016 j

î
i

5 | TEREN FINAŢ Nr. cad./CF 31200/2013 85089

-,,|v •
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Anexa la HCL nr. 134/2017



Anexa la HCL nr. 134/2017

10 ;
ii i

! i i

TEREN
NEPRODUCTIV 
(Podu Greblei)

Suprafaţa de 
1219 mp, 
extrav ilan , sat 
Căsoi

Nr. cad CF/32256/2016 14019

; i i  ; !
i i

TEREN curţi
construcţii (sediu 
p rivat)

Suprafaţa de 
2200 mp, 
in trav ilan , sat 
Poiana Stampei,

Nr. cad CF/31698/2015 25300

i
i
I

1 12 Teren cu vegetaţie 
fo re s tie ră

Comuna Poiana 
Stampei 

j suprafaţa de 
i 3816,68 ha,i
1 extravilan

T itlu  de p roprie ta te  nr.250, 873, 761, 
762, 223, 267, 763

107757330,31

Ăl* ...

t

!
i

t

------------1
13 Teren cu rţi 

i cons truc ţii
Sat Poiana 
Stampei, 
suprafaţa de

. 1000

CF nr.32639/2017 6589 lei

i

14 :I Teren cu rţi 
cons truc ţii

CF nr.32638/2017 6589 lei i
____ 1



Anexa la HCL nr. 134/2017

! r
i

suprafaţa de 1000 1 
mp., in trav ilan

,j

i  C . Teren fin a t

1 I
j
i

i

Sat Poiana 
Stampei,
suprafaţa de 1239 
mp, in trav ilan

CF nr.32290 2235 lei
;
i

15 ' Teren fîna t Sat Poiana 

Stam pei, 
suprafa ţa  de 

1 4418 m p , 
i in trav ilan

CF nr 32289/2016

!

38770 LEI

'■Ătf

1
I

i  7

i1!

i
!
ii
i

TEREN CURŢI 
CONSTRUCŢII

!

1 Sat Poiana 
1 S tam pe i, 
j suprafaţa de 1500

|

j in travilan

CF nr. 31203 //2013 18739 LEI

ii

18 ! TEREN FINAT CF nr.32288/2016 12 600 LEI



Anexa la HCL nr. 134/2017

!

i

---------------------------------- r
suprafaţa de 943 1 
m p intravilan

!

19 TEREN FINAT Sat Poiana 

Stampei, 
suprafaţa de 878 
m p ,in trav ilan

CF nr. 32291/2016 57775 lei

20

i

Teren fin a t Sat C ăso i, 
suprafaţa de 
1000 mp, 
in trav ilan

CF n r,31369 //2014 1
1

10050

!
! 21 ' Teren fin a t Sat Căsoi, 

suprafaţa de 500 

m p, in trav ilan

CF nr. 3 2 2 8 6 /2 0 1 6 -TIRON 3300 lei
1
|

^7 ! j Teren fin a ţ

i
il

Sat C ăso i, 
suprafaţa de 500 

^ ^ W l a n

— T T ------------------

CF nr.32284 3300 lei

i
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Anexa la HCL nr. 134/2017

23 • T e r e n c u r ţ i S ituat în comuna C ontract vînzare cum părare nr.1481 din 296.100 lei

co n trac ţii, P o iana , suprafaţa 12 iulie 2017

C onstrucţii A l ,  A2,
de 5 806 mp

CF nr. 30367/2017

i
A3 Construcţii

Comisia -  Preşedinte - Prim ar - p g ^ g ^ g ţ f ^ V Ş ^ ţ

Preşedinte de şedinţă M e m b r ii-V a s ilu ţ  Doina Mariav 
Rogojan M ire la  

Chiforescu Marcela' 
Tătaru M ire la



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www. noianastam pei.ro

HOTĂRÂRE

privind atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017

Consiliul local al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul 

Suceava, înregistrat cu nr. 2643 din 13.04.2020;
- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 2792 din 27.04.2020;
- H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017 privind însuşirea şi completarea inventarului domeniului privat al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Ţinând cont de raportul de avizare al Comisiei 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. 3760 din 02.06.2020 şi raportul de avizare nr. 
3761 din 02.06.2020 al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

In conformitate cu :
- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- art. 289, art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prev. H.G. nr. 292/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. în anexa inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017, la Secţiunea I -  Bunuri imobile, 
după poziţia nr. 23, se introduc 33 poziţii noi, respectiv poziţiile nr. 24 - 56, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat constituie anexă la statutul 
Comunei Poiana Stampei şi se publică pe pagina de internet www.Poianastampei.ro.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-contabil şi 
administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.Poianastampei.ro
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Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 

AlexandŢuy ISOPEL

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN

Poiana Stampei, 5 IUNIE 2020 
Nr. 45

mailto:poiana_stampei@vahoo.com


Anexă la H.C.L. nr. 45 din 05.06.2020Judeţul Suceava 
Comuna Poiana Stampei
Comisia specială Primar"
pentru întocmirea inventarului bunurilor ing. Vilnţ ME ZI) RE-A
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Inventarul bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava-

Secţiunea I -  Bunuri imobile-----î______ __________ __________

Nr.
crt.

Codul
de

clasifi
care

Denumirea
Bunului

--——-_______________ i_____________________

Elemente de identificare

Anul
dobândirii 

şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea
de

inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

0 1 2 3 4 5 6
24. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 

judeţul Suceava, în suprafaţă de 18.162 mp,
având categoria de folosinţă fâneaţă, ce se 

identifică cu numărul cadastral 31089, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 31089 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- proprietate particulară Popescu 
Nicoleta şi Iurten Sorin;

- E- proprietate particulară Vorescu Nicuşor, 
Iurten Sorin şi ID 32659;
S- proprietate particulară Vorescu Nicuşor

1885 208,68

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit Act 
nr. 3273 din 
18.04.1885, 
Hotărârea Consiliului 
Local nr. 23 din 
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 31089 a 
comunei cadastrale 
Poiana Stampei.



şi ID 32659;
- V- proprietate particulară Poenaru Dănuţ şi 

Popescu Nicoleta;
25. Teren Teren situat în intravilanul comunei Poiana 

Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.588
mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, 
ce se identifică cu numărul cadastral 32855, 

imobil înscris în Cartea Funciară nr. 32855 a 
localităţii Poiana Stampei, cu următoarele 
vecinătăţi:

- N- O.S. Doma Candrenilor şi Râul Doma;
- E- Râul Doma şi Dram comunal;
- S- Drum forestier axial Domişoara şi 

Drum comunal;
- E- Drum forestier Axial Domişoara şi O.S. 

Doma Candrenilor;

2018 29,74

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
49 din 25.05.2018, 
Carte funciară nr. 
31089 Poiana 
Stampei.

26. Construcţie 
industrială 
şi edilitară

Situată în intravilanul comunei Poiana 

Stampei, judeţul Suceava, cu o suprafaţă 
construită la sol de 7 mp, staţie pompe P, din 
anul 1970, cu fundaţie din beton, pereţi din 
cărămidă şi acoperiş din azbociment, 
identificată cu numărul cadastral 30367-C4,

2017 219,72

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare-cumpărare 
autentificat conform 
încheierii nr. 1481 
din 12.07.2017, 
Hotărârii Consiliului



imobil înscris în Cartea Funciară nr. 30367 a 1 
localităţii Poiana Stampei, cu următoarele 
vecinătăţi:

N-E-S-V: Comuna Poiana Stampei ( domeniul 
privat)

Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
134 din 14.12.2017, 
Carte funciară nr. 
30367 Poiana 
Stampei.

27. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 

suprafaţă de 1.431 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33618, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33618 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Florian 

Viorel;

- E - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Florian 
Viorel;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Oiaga 
Comei;

- V- Comuna Poiana Stampei, domeniul

2019 28,75

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
36 din 23.04.2019, 
Carte funciară nr. 
33618 Poiana 
Stampei.



privat şi proprietate particulară Oiaga 
Cornel;

28. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 8.397 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 32292, imobil înscris în Cartea Funciară 

nr. 32292 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi Drum acces Comuna Poiana 
Stampei

- V - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat.

2016 168,72

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
25 din 31.03.2016, 
Carte funciară nr. 
32290 Poiana 
Stampei.

29. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 6.074 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu număra

2019 69,79

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr.



cadastral 33620, imobil înscris în Cartea Funciară 

nr. 33620 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Niculescu 
Nichita;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Chiforescu 
Haralambie;

- V -  proprietăţi particulare Niculescu 
Nichita şi Chiforescu Haralambie.

36 din 23.04.2019, 
Carte funciară nr. 
33620 Poiana 
Stampei.

30. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 

cadastral 33697, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33697 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Popescu

2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33697 
Poiana Stampei.



Vladimir;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Popescu 
Vladimir;

31. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 1.797 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33698, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33698 a localităţii Poiana Stampei, cu 

următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Dănilescu 
Ghoerghe;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară

2018 28,63

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33698 
Poiana Stampei.



Gherghescu Constantin;

- V -  proprietăţi particulare Gherghescu 
Constantin şi Ivan Floarea.

32. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 800 mp, având categoria de 

folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 

cadastral 33699, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33699 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

2018 16,07

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33699 
Poiana Stampei.

33. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 800 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul

2018 16,07

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din



cadastral 33700, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33700 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33700 
Poiana Stampei.

34. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 800 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 

cadastral 33701, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33701 a localităţii Poiana Stampei, cu 

următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

2018 16,07

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33701 
Poiana Stampei.



- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- V — Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
35. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 

sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 800 mp, având categoria de 

folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33702, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33702 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară 
Gherghescu Constantin;

2018 16,07

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33702 
Poiana Stampei.

36. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit



suprafaţă de 700 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33703, imobil înscris în Cartea Funciară 

nr. 33703 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33703 
Poiana Stampei.

37 Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33704, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33704 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniu 
privat;

2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33704 
Poiana Stampei.



- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
38. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 

sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33705, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33705 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33705 
Poiana Stampei.

39. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 2018 14,06 Domeniul privat al 
Comunei Poiana



sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, In 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 

folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 

cadastral 33706, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33706 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33706 
Poiana Stampei.

40. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 

folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33707, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33707 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul

2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33707



privat;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

Poiana Stampei.

41. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33708, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33708 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33708 
Poiana Stampei.



42. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 700 mp, având categoria de 

folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 

cadastral 33709, imobil înscris în Cartea Funciară 

nr. 33709 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

2018 14,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33709 
Poiana Stampei.

43. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 805 mp, având categoria de 

folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33710, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33710 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

2018 16,17

_

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte



- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Dănilescu 
Gheorghe;

- E- proprietăţi particulare Dănilescu 
Gheorghe şi Boca loan;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Boca loan;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

funciară nr. 33710 
Poiana Stampei.

44. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 800 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33711, imobil înscris în Cartea Funciară 

nr. 33711 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Dănilescu 
Gheorghe;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Dănilescu 
Gheorghe;

2018 16,07

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33711 
Poiana Stampei.



- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
45. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 

sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 750 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33712, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33712 a localităţii Poiana Stampei, cu 

următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Ivan 
Floarea;

- E- proprietăţi particulare Dănilescu 
Gheorghe şi Ivan Floarea;
S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Dănilescu 
Gheorghe;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

2018 15,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33712 
Poiana Stampei.

46. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 2018 15,06 Domeniul privat al 
1 Comunei Poiana



sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 750 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33713, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33713 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Ivan 

Floarea;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Ivan 
Floarea;
S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33713 
Poiana Stampei.

47. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 750 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33714, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33714 a localităţii Poiana Stampei, cu

2018 15,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din 
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana



următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Ivan 

Floarea;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Ivan 
Floarea;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

Stampei nr. 23 din 
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33714 
Poiana Stampei.

48. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 750 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul 

cadastral 33715, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33715 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- proprietăţi particulare Danci Dumitru şi 
Ivan Floarea;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Ivan

2018 15,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33715 
Poiana Stampei.



Floarea;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate particulară Danci 
Dumitru;

49. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 750 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă, ce se identifică cu numărul 
cadastral 33716, imobil înscris în Cartea Funciară 
nr. 33716 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Ivan 

Floarea;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate particulară Ivan 
Floarea;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul

2018 15,06

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 
vânzare- cumpărare 
nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al 
comunei Poiana 
Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Carte 
funciară nr. 33716 
Poiana Stampei.



privat;
50. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 

sat Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de
1.000 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce 
se identifică cu numărul cadastral 33690, imobil 

înscris în Cartea Funciară nr. 33690 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- ID: 32181 şi ID: 30470;
- E- ID:30470 şi DN 17;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi DN 17;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi ID: 32181.

2019 21,10

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
44 din 30.05.2019, 
Carte funciară nr. 
33690 Poiana 
Stampei.

51. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 

1.000 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce 
se identifică cu numărul cadastral 31367, imobil 

înscris în Cartea Funciară nr. 31367 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul

2013 21,10

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
16 din 28.03.2013, 
Carte funciară nr. 
31367 Poiana 
Stampei.

_



privat şi DN 17;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi DN 17;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat.

52. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de
1.000 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce 
se identifică cu numărul cadastral 31368, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 31368 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi DN 17;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi DN 17;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat.

2013 21,10

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
16 din 28.03.2013, 
Carte funciară nr. 
31368 Poiana 
Stampei.

53. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 783 mp, având categoria de

2013 8,99

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Act Notarial nr. 2500 
din 03.12.2013 emis



folosinţă curţi construcţii, ce se identifică cu 
numărul cadastral 30822, imobil înscris în Cartea 

Funciară nr. 30822 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- DN 17;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

public;

- S -  proprietate privată Pentelescu Claudia;
- V -  proprietate privată Pentelescu Claudia;

de Vasiluţ Niculina, 
Carte funciară nr. 
30822 Poiana 
Stampei.

54. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 1.000 mp, având categoria de 
folosinţă curţi construcţii, ce se identifică cu 
numărul cadastral 32867, imobil înscris în Cartea 
Funciară nr. 32867 a localităţii Poiana Stampei, cu 

următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi DN 17;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi zona CFR;
S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi zona CFR;

2018 20,09

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Flotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
61 din 28.06.2018, 
Carte funciară nr. 
32867 Poiana 
Stampei.

_



- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi DN 17;

55. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 1.000 mp, având categoria de 
folosinţă curţi construcţii, ce se identifică cu 
numărul cadastral 32868, imobil înscris în Cartea 

Funciară nr. 32868 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat ;i DN 17;

- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi zona CFR;

- S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi zona CFR;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi DN 17;

2018 20,09

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
61 din 28.06.2018, 
Carte funciară nr. 
32868 Poiana 
Stampei.

56. Teren Situat în intravilanul şi extravilanul comunei 
Poiana Stampei, sat Teşna, nr. 18, în suprafaţă 
totală de 93.019 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 
30529, nr. 30530, nr. 30613, nr. 30610, nr. 30608, 
nr. 30611, nr. 30607, nr. 30609, nr. 30606, nr. 
30614, nr. 30612, nr. 30615 a localităţii Poiana 
Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- Comuna Poiana Stampei ( domeniul public),

2019

Teren
204,70

Clădiri:
261,90

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 
65 din 19.07.2019, 
Contractului de



Irimescu Ştefania şi Candrea Bozga Romică;
S- Chiforescu Aurel, Pralea Valerica;
E- Irimescu Ştefania şi Candrea Bozga Romică;
V- Comuna Poiana Stampei (domeniul public), 
Chiforescu Aurel şi Pralea Valerica.

şi construcţiile edificate pe acest teren, după cum 
urmează:
- Clădire casă, Corp Cl, S+P+1E+M, cu o 

suprafaţă construită la sol de 172 mp şi o 
suprafaţă desfăşurată de 688 mp, identificată 
cu nr. Cadastral 296-C1 din CF 30529 a 
comunei cadastrale Poiana Stampei;

- Clădire bucătărie de vară şi magazie, Corp 
CI, cu regim de înălţime P şi parţial P+M, 
suprafaţa construită de 84 mp, suprafaţa 
desfăşurată de 102 mp, identificată cu nr. 
Cadastral 452- Cl din CF 30530 a comunei 
cadastrale Poiana Stampei,
Clădiri anexă-magazie şi garaj, Corp C2 şi 
Corp C3, cu regim de înălţime P, cu o 
suprafaţă construită de 103 mp şi o suprafaţă 
desfăşurată de 103 mp identificate cu nr. 
Cadastral 4Ş2-C2 $p]l52- C3 din CF 30530 a 
comunej cadastrale Poiana Stampei.

vânzare cumpărare 
autentificat potrivit 
încheierii nr. 2042 
din 22.07.2019,
Carte funciară nr. 
30529 nr. 30530, nr. 
30613, nr. 30610, nr. 
30608, nr. 30611, nr. 
30607, nr. 30609, nr. 
30606, nr. 30614, nr. 
30612, nr. 30615 
Poiana Stampei.

Preşedinte de şedinţă- Isopel Alexandru

Primar- ing. Mezdrea Viluţ - Preşedinte

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana Stampei- mPmbru



Rogojan Mirela- Şef Serv. financiar-contabil- membru

Tătaru Vasile- consilier în cadrul Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membru 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrul Comp. financiar, contabil şi administrativ- membru 

Tătaru Mirela- consilier juridic- membru

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membru



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

HOTĂRÂRE

privind atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poifcna 
Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017

Consiliul local al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:
H.C.L. nr. 45 din 05.06.2020 privind atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017; 
Procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 4688 din 10.06.2021;

- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, 
înregistrat cu nr. 4689 din 10.06.2021;
- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 4742 din 11.06.2021.

Ţinând cont de raportul de avizare al Comisiei 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. 4879 din 18.06.2021. 

în conformitate cu:
- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. în anexa inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017, la Secţiunea I -  Bunuri imobile, după poziţia nr. 56, 
se introduc 12 poziţii noi, respectiv poziţiile nr. 57 - 68, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre.

Art. 2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat constituie anexă la statutul Comunei Poiana 
Stampei şi se publică pe pagina de internet www.poianastampei.ro.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-contabil şi 
administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului comunei 
Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Daniel- DoţâfiŢ?lHP^ Alina IVAN

Poiana Stampei, 22.06.2021 
Nr. 54

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro
http://www.poianastampei.ro


Judeţul Suceava 
Comuna Poiana Stampei 
Comisia specială
pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Anexă la H.C.L. nr. * *L0

Prftnur
ing. ViWţ

Inventarul bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Sud

Secţiunea I -  Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de

clasifi
care

Denumirea
Bunului Elemente de identificare

Anul
dobândirii 

si/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea
de

inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

0 1 2 3 4 5 6
57. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 

Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
696 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce 

se identifică cu numărul cadastral 34120, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34120 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E- comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
S- proprietate privată;

1885 10,6

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 

Stampei, potrivit Act 
notarial f.n. din 

23.03.1885, 
Hotărârea Consiliului 

Local nr. 86 din 
17.09.2020, Carte 

funciară nr. 34120 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.



- V- comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;
58. Teren Teren situat în intravilanul comunei Poiana 

Stampei, sat Prăleni, judeţul Suceava, în suprafaţă 
de 487 mp, având categoria de folosinţă drum, ce 

se identifică cu numărul cadastral 34179, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34179 a localităţii 

Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

public;
- E- proprietate privată;
- S- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

public;
- E- Râul Doma;

2021 4,68

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 

Poiana Stampei nr. 
10 din 29.01.2021, 
Carte funciară nr. 

34179 Poiana 
Stampei.

59. Teren Teren situat în intravilanul comunei Poiana 
Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 534 mp, având categoria de folosinţă 
curţi construcţii, ce se identifică cu numărul 
cadastral 34160, imobil înscris în Cartea Funciară 

nr. 34160 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- comuna Poiana Stampei, domeniul

2020 13,01

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 

Poiana Stampei nr. 
125 din 18.12.2020, 
Carte funciară nr. 

34160 Poiana 
Stampei.



public şi proprietate privată;

- E- comuna Poiana Stampei, domeniul 

public şi DN 17;
S- comuna Poiana Stampei, domeniul 
public;

- E- proprietate privată;
60. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 

Teşna, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.085 mp, 
având categoria de folosinţă drum, ce se identifică 

cu numărul cadastral 34158, imobil înscris în 
Cartea Funciară nr. 34158 a localităţii Poiana 
Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
public;

- E -  proprietăţi private;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

public;
- V- proprietăţi private;

2020 1,13

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 

Poiana Stampei nr. 
125 din 18.12.2020, 
Carte funciară nr. 

34158 Poiana 
Stampei.

61. Teren Situat în intravilanul şi extravilanul satului 
Prăleni, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, 
în suprafaţă de 8.500 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă şi păşune, ce se identifică cu

2020 10,88

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 

vânzare- cumpărare 
nr. 1149 din



numărul cadastral 33877, imobil înscris în Cartea 
Funciară nr. 33877 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- proprietăţi private;
- E- proprietăţi private;

S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
public şi proprietăţi private;

- V -Comuna Poiana Stampei, domeniul 
public şi proprietăţi private;

30.06.2020, Carte 
funciară nr. 33877 
Poiana Stampei.

62. Teren Situat în intravilanul şi extravilanul satului 
Prăleni, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, 

în suprafaţă de 8.500 mp, având categoria de 
folosinţă faneaţă şi păşune, ce se identifică cu 
numărul cadastral 33875, imobil înscris în Cartea 

Funciară nr. 33875 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N - proprietăţi private;
- E - proprietăţi private;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

public şi proprietate privată;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

public şi proprietate privată;

2020 10,86

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 

vânzare- cumpărare 
nr. 1148 din 

30.06.2020, Carte 
funciară nr. 33875 
Poiana Stampei.



63. Teren Situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, 

judeţul Suceava, în suprafaţă de 12.035 mp, având 
categoria de folosinţă păşune, ce se identifică cu 
numărul cadastral 33873, imobil înscris în Cartea 
Funciară nr. 33873 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- proprietăţi private;
- E- proprietăţi private;

S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
public şi proprietate privată;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
public;

2020 31,74

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 

vânzare- cumpărare 
nr. 1147 din 

30.06.2020, Carte 
funciară nr. 33873 
Poiana Stampei.

64. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 

Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 924 mp, 

având categoria de folosinţă fâneaţă, ce se 
identifică cu numărul cadastral 34240, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34240 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat;

- E - Comuna Poiana Stampei, domeniul
.

2021 15

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 

Poiana Stampei nr. 
49 din 27.05.2021, 
Carte funciară nr.

34240 Poiana 
Stampei.



privat şi DN 17;
- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi DN 17;
V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat.

65. Teren Situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.455 mp, având 
categoria de folosinţă păşune, ce se identifică cu 
numărul cadastral 34081, imobil înscris în Cartea 
Funciară nr. 34081 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N - proprietăţi private;
- E -  proprietăţi private ;

- S -  proprietăţi private;

- V -  proprietăţi private.

2021 14

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 

vânzare- cumpărare 
nr. 990 din 

13.05.2021, Carte 
funciară nr. 34081 
Poiana Stampei.

66. Teren Situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.501 mp, având 
categoria de folosinţă păşune, ce se identifică cu 
numărul cadastral 34076, imobil înscris în Cartea 
Funciară nr. 34076 a localităţii Poiana Stampei, cu 

următoarele vecinătăţi:
- N - proprietăţi private;

2021 14

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 
Contractului de 

vânzare- cumpărare 
nr. 991 din 

13.05.2021, Carte 
funciară nr. 34076 
Poiana Stampei.



-

- E - proprietăţi private;

- S -O.S. Doma Candrenilor;
- V -  proprietăţi private.

67. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.000 mp, având 
categoria de folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu 
numărul cadastral 34243, imobil înscris în Cartea 

Funciară nr. 34243 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate privată;

- E- DN 17 şi proprietate privată;
- S - DN 17 şi proprietate privată;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat şi proprietate privată.

2021 16

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 

Poiana Stampei nr. 
21 din 16.03.2021, 
Carte funciară nr.

34243 Poiana 
Stampei.

68. Teren

.

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
764 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce 
se identifică cu numărul cadastral 34245, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34245 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:

- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul

2021 11

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local al comunei 

Poiana Stampei nr. 
50 din 27.05.2021, 
Carte funciară nr.

34245 Poiana 
Stampei.



privat;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat;

- S - Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat şi proprietate privată;

- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul 

privat.

Preşedinte de şedinţă- C *??€ " £  I "hA^tec - b o s / v

Primar- ing. Mezdrea Viluţ - Preşedinte

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana Stampei- membru 

Rogojan Mirela- Şef Serv. financiar-contabil- membru

Tătara Vasile- consilier în cadrai Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membra 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrul Comp. financiar, contabil şi administrativ- membra 

Tătara Mirela- consilier juridic- membra

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membru



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, a unor imobile teren situate în intravilanul comunei Poiana

Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:
Poziţiile nr. 31, nr. 40, nr. 41, nr. 42, nr. 43, nr. 44 din H.C.L. nr. 45 din 5.06.2020 privind 

atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L nr. 134 din 14.12.2017;

H.C.L. nr. 65 din 10.06.2022 privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate în comuna 
Poiana Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul Suceava.
- Procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 4570 din 16.06.2022;
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, înregistrat cu nr. 4571 din 16,06.2022;
- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 4575 din 16.06.2022.

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei 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. 4601 din 17.06.2022. 

în conformitate c u :
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor al oraşelor, al municipiilor 
şi al judeţelor;
-art. 286 alin. 4, anexa 4, pct. 5, art. 296 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prev. art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2 litera ”c”, art. 139, alin. 3, litera ”g”, art. 196 alin.1, litera 
"a”, art. 289, alin. 6, art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, a unor imobile teren situate în intravilanul comunei Poiana 
Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, identificate conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi se dispune înscrierea în Cartea funciară.

Art. 2. Prin trecerea imobilelor teren, prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul 
public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, acestea se declară bunuri de interes public local.

Art. 3. Se elimină poziţiile nr. 41, nr. 42, nr. 43, nr. 44 din H.C.L. nr. 45 din 5.06.2020 privind 
atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: >oiana stampei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017.
Art. 4. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul 

Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017, se modifică la poziţia nr. 31 după cum urmează:
- Textul de la poziţia nr. 31, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins : ” coloana nr. 2 va avea 

următorul cuprins: ” Teren”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ” Situat în intravilanul comunei 
Poiana Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.267 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul cadastral 34430 şi numărul cadastral 34431, imobile 
înscrise în Cartea Funciară nr. 34430 şi nr. 34431 a localităţii Poiana Stampei, cu următoarele 
vecinătăţi: N- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat şi proprietate privată; E- Comuna Poiana 
Stampei, domeniul privat; S - Comuna Poiana Stampei, domeniul privat şi proprietate privată; V -  
proprietăţi private”, coloana 4 va avea următorul cuprins: ”2018”, coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: ”20,18 mii lei” , coloana 6 va avea următorul cuprins: ” Domeniul privat al Comunei Poiana 
Stampei, potrivit Contractului de vânzare- cumpărare nr. 1940 din 24.07.2018, Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Poiana Stampei nr. 23 din 28.03.2019, Hotărârii Consiliului Local al comunei Poiana 
Stampei nr. 45 din 5.06.2020 (poziţia nr. 31), H.C.L. nr. 65 din 10.06.2022, Carte funciară nr. 34430 şi 
nr. 34431 Poiana Stampei.

Art. 5. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017, se modifică la poziţia nr. 40 după cum urmează:

- Textul de la poziţia nr. 40, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins : ” coloana nr. 2 va avea 
următorul cuprins: ” Teren”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ” Situat în intravilanul comunei 
Poiana Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 417 mp, având categoria de 
folosinţă fâneaţă, ce se identifică cu numărul cadastral 34436, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
34436 a localităţii Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi: N- Comuna Poiana Stampei, domeniul 
privat; E- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat; S - Comuna Poiana Stampei, domeniul privat; V 
-  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat”, coloana 4 va avea următorul cuprins: ”2018”, coloana 
nr. 5 va avea următorul cuprins: ”8,37 mii lei” , coloana 6 va avea următorul cuprins: ” Domeniul privat 
al Comunei Poiana Stampei, potrivit Contractului de vânzare- cumpărare nr. 1940 din 24.07.2018, 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Poiana Stampei nr. 23 din 28.03.2019, Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Poiana Stampei nr. 45 din 5.06.2020 (poziţia nr. 40), H.C.L. nr. 65 din 10.06.2022, 
Carte funciară nr. 34436 Poiana Stampei.

Art. 6. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, prin compartimentele de 
specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Ion PENTELESCU

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina |VAN

Poiana Stampei, 17.06.2022 
Nr. 67

mailto:stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro


I

Judeţul Suceava Anexă la HCL nr. 67 din 17.06.2022
Comuna Poiana Stampei
Comisia specială Pijmar.
pentru întocmirea inventarului bunurilor ing. ViKiţMEZOREA
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Secţiunea I -  Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de

clasificare
1

Denumirea
Bunului2

Elemente de identificare3

Anul
dobândirii 

şi/sau al dării 
în folosinţă9

Valoarea
de

inventar4 
(mii lei)

Situaţia juridică actuală5

0 1 2 3 4 5 6

1 Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
3oiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
305 mp ce se identifică cu numărul cadastral 
33710, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
33710 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei - domeniul privat, 
proprietate privata;
- E- proprietăţi private;
- S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat şi 
proprietate privata;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat.

2018 16,17

Domeniul privat al Comunei 
Poiana Stampei, potrivit 
Contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 45 din 
5.06.2020 (poziţia nr. 43), 
Carte funciară nr. 33710 
Poiana Stampei.

2 Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
800 mp ce se identifică cu numărul cadastral 
33711, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
33711 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei - domeniul privat, 
proprietate privata;
- E- Comuna Poiana Stampei - domeniul privat, 
proprietate privata;

2018 16,07

Domeniul privat al Comunei 
Poiana Stampei, potrivit 
Contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 45 din 
5.06.2020 (poziţia nr. 44), 
Carte funciară nr. 33711



-
S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat; 
V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat.

Poiana Stampei.

3

C

F

i

Teren

situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
3oiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
’’00 mp ce se identifică cu numărul cadastral 
33708, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
33708 a localităţii Poiana Stampei, cu 
jrmătoarele vecinătăţi:
N- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat;
E- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat;
S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat;
V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat.

2018 14,06

Domeniul privat al Comunei 
Poiana Stampei, potrivit 
Contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 45 din 
5.06.2020 (poziţia nr. 41), 
Carte funciară nr. 33708 
Poiana Stampei.

4 Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
700 mp ce se identifică cu numărul cadastral 
33709, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
33709 a localităţii Poiana Stampei, cu
următoarele vecinătăţi:»
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat;
- E- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat;
- S -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat;
- V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat

2018 14,06

Domeniul privat al Comunei 
Poiana Stampei, potrivit 
Contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 45 din 
5.06.2020 (poziţia nr. 42), 
Carte funciară nr. 33709 
Poiana Stampei.

5 Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
283 mp ce se identifică cu numărul cadastral 
34437, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
34437 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat, ID 
33698;
•E-ID 33698, ID 33708;
- S — ID 32319, ID 33708;

2018 5,68

Domeniul privat al Comunei 
Poiana Stampei, potrivit 
Contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 45 din 
5.06.2020 (poziţia nr. 40), 
H.C.L. nr. 65 din 10.06.2022,



1V -  Comuna Poiana Stampei, domeniul privat, 
D 32319.

Carte funciară nr. 34437 
Poiana Stampei.

6 Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
530 mp ce se identifică cu numărul cadastral 
34429, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 
34429 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:
- N- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat, ID 
33699, ID 33711, ID 33710;
- E- ID 33711, ID 33710, ID 32562;
- S -  ID 33699, ID 33707, ID 33078, ID 33709, ID 
32562;
- V -  ID 33699, ID 33707, ID 33078^33709 ;

2018 8,44

Domeniul privat al Comunei 
Poiana Stampei, potrivit 
Contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 1940 din
24.07.2018, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 23 din
28.03.2019, Hotărârii 
Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei nr. 45 din 
5.06.2020 (poziţia nr. 31), 
H.C.L. nr. 65 din 10.06.2022, 
Carte funciară nr. 34429 
Poiana Stampei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ - Ion Pentelescu

Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privâlal&nmHTei ’Poiana Stampei, judeţul Suceava

Primar- ing. Mezdrea Viluţ -  Preşedintă

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana1 Stampei- membru 

Rogojan Mirela- Şef Serv. fmanciar-contabil- membru

Tătaru Vasite- consilier în cadrul Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membru 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrul Comp. financiar, contabil şi administrativ- membru 

Tătaru Mirela- consilier juridic- membru

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membru



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

HOTĂRÂRE
privind atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Poiana Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017

Consiliul local al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:
- Procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 3407 din 3.05.2022;
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, înregistrat cu nr. 3408 din 3.05.2022;
- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 3577 din 6.05.2022.

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei 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. 4750 din 23.06.2022; 

în conformitate c u :
- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. în anexa inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017, la Secţiunea I -  Bunuri imobile, 
după poziţia nr. 75, se introduc 5 poziţii noi, respectiv poziţiile nr. 76- nr. 80, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat constituie anexă la statutul Comunei 
Poiana Stampei şi se publică pe pagina de internet www.poianastampei.ro.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-contabil şi 
administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Ion PENTELESCIŢ Alina IVAN

Poiana Stampei, 24.06.2022 
Nr. 76

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro
http://www.poianastampei.ro


Judeţul Suceava Anexă la H.C.L. nr. 76 din 24.06.2022
Comuna Poiana Stampei
Comisia specială Primp*"-----
pentru întocmirea inventarului bunurilor ing. Viluţ M EZOREA
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Inventarul bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Poiana Stampei, judeţul Skfeavtr

Secţiunea I -  Bunuri imobile 7

Nr.
crt.

Codul
de

! clasifi
care

Denumirea
Bunului Elemente de identificare

Anul
dobândirii 

şi/sau al 
dării în

folosinţă

Valoarea
de

inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

0 1 2 3 4 5 6
76. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 

Domişoara, judeţul Suceava, în suprafaţă de 318 
mp, având categoria de folosinţă faneaţă, ce se 
identifică cu numărul cadastral 34407, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34407 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- proprietate privată 
S - proprietate privată;
E - proprietate privata,
V- proprietate privată;

2022 3,05

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 25 din 
4.03.2022, Carte 

funciară nr. 34407 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

77. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Domişoara, judeţul Suceava, în suprafaţă de 921 
mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce se 
identifică cu numărul cadastral 34408, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34408 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- proprietate privată;
S - proprietate privată;

2022 8,84

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 25 din 
4.03.2022, Carte 

funciară nr. 34408 a 
comunei cadastrale



l - proprietate privata,
V- comuna Poiana Stampei, domeniul public;

Poiana Stampei.

78. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Oomişoara, judeţul Suceava, în suprafaţă de 72 
mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce se 
identifică cu numărul cadastral 34405, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34405 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- proprietate privată;
S - proprietate privată;
E - comuna Poiana Stampei, domeniul public,
V- comuna Poiana Stampei, domeniul public;

2022 0,69

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 25 din 
4.03.2022, Carte 

funciară nr. 34405 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

79. Teren Situat în intravilanul şi extravilanul comunei 
Poiana Stampei, sat Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, în suprafaţă de 57.975 mp, având 
categoria de folosinţă păşune, ce se identifică cu 
numărul cadastral 34406, imobil înscris în Cartea 
Funciară nr. 34406 a localităţii Poiana Stampei, cu 
următoarele vecinătăţi:
N- proprietari private si Comuna Poiana Stampei, 
domeniul privat;
S - proprietari private;
E - comuna Poiana Stampei, domeniul privat,
V- proprietari private;

2022 556,56

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 25 din 
4.03.2022, Carte 

funciară nr. 34406 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

80. Teren Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
1.000 mp, având categoria de folosinţă curţi 
construcţii, ce se identifică cu numărul cadastra 
34393, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 34393 
a localităţii Poiana Stampei, cu următoarele 
vecinătăţi:
N- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat şi

2022 9,6

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 36 din 

24.03.2022, Carte 
funciară nr. 34393 a 
comunei cadastrale



proprietate privată;
S -  DN 17 şi proprietate privată;
E - DN 17 şi proprietate privată;
V- Comuna Poiana Stampei, domeniul privat şi 
proprietate privată.

Poiana Stampei.

Preşedinte de şedinţă -  Pentelescu Ion

Primar- ing. Mezdrea Viluţ - Preşedinte

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana Stampei- membru 

Rogojan Mirela- Şef Serv. fînanciar-contabil- membru

Tătaru Vasile- consilier în cadrul Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membru 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrul Comp. financiar, contabil şi administrativ- membru 

Tătaru Mirela- consilier juridic- membru

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membru



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampel@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

HOTĂRÂRE
privind atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Poiana Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, întrunit în şedinţă ordinară 

Având în vedere:
- Procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 4798 din 24.06.2022;
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Mezdrea Viluţ, primar al comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, înregistrat cu nr. 4854 din 27.06.2022;
- Raportul Compartimentului de specialitate nr. 4878 din 28.06.2022.

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei 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. 5594 din 28.07.2022; 

în conformitate cu :
- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. în anexa inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, însuşit prin H.C.L. nr. 134 din 14.12.2017, la Secţiunea I -  Bunuri imobile, 
după poziţia nr. 80, se introduc 6 poziţii noi, respectiv poziţiile nr. 81- nr. 86, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat constituie anexă la statutul 
Comunei Poiana Stampei şi se publică pe pagina de internet www.poianastamnei.ro.

Art. 3. Primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava şi Serviciul financiar-contabil şi 
administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

Marcel TODAŞCĂ Alina IVAN

Poiana Stampei, 29.07.2022 
Nr. 93

mailto:poiana_stampel@vahoo.com
http://www.poianastampei.ro
http://www.poianastamnei.ro


Anexă la H.C.L. nr.§>tttn TOWU022Judeţul Suceava 
Comuna Poiana Stampei
Comisia specială ’• Primar
pentru întocmirea inventarului bunurilor ing. Vil ut MEZDREA
care alcătuiesc domeniul public/privat al comunei Poiana Stampei

Inventarul bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Poiana Stampei, judeţul'Su&ecfva

Secţiunea I -  Bunuri imobile

Nr.
crt.

Codul
de

clasifi
care

Denumirea
Bunului Elemente de identificare

Anul
dobândirii

şi/sau al 
dării în 
folosinţă

Valoarea
de

inventar 
(mii lei)

Situaţia juridică 
actuală

0 1 2 3 4 5 6
81.

Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.000 mp, 
având categoria de folosinţă curţi construcţii, ce se 
identifică cu numărul cadastral 31369, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 31369 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- comuna Poiana Stampei, domeniul public / 
privat;
S -D N  17;
E - comuna Poiana Stampei, domeniul privat,
V -ID 31367;

2013 1,0

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 16 din 

28.03.2013, Carte 
funciară nr. 31369 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

82.

Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
1.000 mp, având categoria de folosinţă curţi 
construcţii, ce se identifică cu numărul cadastral 
32428, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 32428 
a localităţii Poiana Stampei, cu următoarele 
vecinătăţi:

2018 1,0

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 70 din 

24.06.2022, Carte 
funciară nr. 32428 a



N- comuna Poiana Stampei, domeniul privat, 
S - comuna Poiana Stampei, domeniul public, 
E - comuna Poiana Stampei, domeniul privat, 
V- comuna Poiana Stampei, domeniul privat;

comunei cadastrale 
Poiana Stampei.

83.

Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.000 mp, 
având categoria de folosinţă curţi construcţii, ce se 
identifică cu numărul cadastral 30043, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 30043 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- Comuna Poiana Stampei, domeniul public; 
S -D N  17;
E - comuna Poiana Stampei, domeniul public,
V- comuna Poiana Stampei, domeniul privat,

2019 1,0

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 70 din 

24.06.2022, Carte 
funciară nr. 30043 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

84.

Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.000 mp, 
având categoria de folosinţă curţi construcţii, ce se 
identifică cu numărul cadastral 34324, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34324 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- Comuna Poiana Stampei, domeniul public; 
S -D N  17;
E - comuna Poiana Stampei, domeniul privat,
V- comuna Poiana Stampei, domeniul privat,

2021 1,0

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 70 din 

24.06.2022, Carte 
funciară nr. 34324 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

85.

Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Căsoi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.000 mp, 
având categoria de folosinţă curţi construcţii, ce se 
identifică cu numărul cadastral 30033, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 30033 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- Comuna Poiana Stampei, domeniul public; 
S -D N  17;

2022 1,0

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 70 din 

24.06.2022, Carte 
funciară nr. 30033 a 
comunei cadastrale



E - comuna Poiana Stampei, domeniul privat, 
V- comuna Poiana Stampei, domeniul privat,

Poiana Stampei.

86.

Teren

Situat în intravilanul comunei Poiana Stampei, sat 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 
1.000 mp, având categoria de folosinţă fâneaţă, ce 
se identifică cu numărul cadastral 34450, imobil 
înscris în Cartea Funciară nr. 34450 a localităţii 
Poiana Stampei, cu următoarele vecinătăţi:
N- comuna Poiana Stampei, domeniul privat,
S - comuna Poiana Stampei, domeniul privat,
E - comuna Poianajitampei, domeniul privat,
V- comuna Poiâri^lW fc^^^meniul privat,

2022 1,0

Domeniul privat al 
Comunei Poiana 
Stampei, potrivit 

Hotărârii Consiliului 
Local nr. 70 din 

24.06.2022, Carte 
funciară nr. 34450 a 
comunei cadastrale 

Poiana Stampei.

Preşedinte de şedinţă -  Marcel TODASCĂ

Primar- ing. Mezdrea Viluţ - Preşedinte

Ivan Alina- secretarul general al comunei Poiana Stampei- membru 

Rogojan Mirela- Şef Serv. financiar-contabil- membru

Tătara Vasile- consilier în cadrai Comp. de urbanism şi amenajarea teritoriului- membra 

Chiforescu Marcela- consilier în cadrai Comp. financiar, contabil şi administrativ- membra 

Tătara Mirela- consilier juridic- membra

Costin Mioara Mariana- consilier IA, persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol- membra



ANEXA Nr. 12
la statut

Principalele partide politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna Poiana Stampei

I.Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 2 partide politice: 

Partidul Social Democrat.

Partidul Naţional Liberal.

II. Cultele religioase

A. Biserica Ortodoxă Română:
1. Parohia Ortodoxă Poiana Stampei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”;
2. Parohia Ortodoxă Domişoara;
3. Mănăstirea Podu Coşnei.

B. Biserica Apostolică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,9 » 9 7

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

Alina IVAN



ANEXA Nr. 13
la statut

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna
Poiana Stampei

HCL nr. 46/21.08.2008 -privind aprobarea participării comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava ca membru asociat la înfiinţarea ’’Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava.

HCL nr. 53/27.04.2017 - participare U.A.T Poiana Stampei la Asociaţia Comunelor din 
România (ACR).

HCL nr. 38/02.10.2001 privind asocierea Consiliului Local Poiana Stampei cu Consiliul 
Judeţean Suceava pentru promovarea investiţiei Suceava - Utilităţi şi mediu la standarde 
europene.

Acord de cooperare între Comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava şi comuna Ostriţa, 
Regiunea Cernăuţi, Ucraina, semnat la data de 22 IULIE 2018 în Comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava.

Acord de Cooperare între comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava şi satul Feşteliţa, Raionul 
Ştefan Vodă din Republica Moldova, semnat la data de 22 IULIE 2018 în Comuna Poiana 
Stampei, judeţul Suceava.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

Alina IVAN



ANEXA Nr. 14
la statut

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul 
local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii

Nr.
crt.

Denumirea programului, 
proiectului sau activităţii, 

după caz

Descrierea elementelor de identitate locală de 
natură culturală, istorică, obiceiurilor şi/sau 
tradiţiilor care se promovează/consolidează

Perioada 
în care se 
realizează

0 1 2 3
1. „Balul gospodarilor de la 

Poiana Stampei”
Scoaterea in evidenta a frumosului port popular 

si a gastronomiei locale.
Februarie

2. „Joia Mare la Poiana 
Stampei”

Sărbătorirea zilei de Joia Mare, Denia celor 12 
Evanghelii, concert de pricesne si cântece 
religioase,expoziţie de oua incondeiate, 
gastronomie locala si arta populara.

Aprilie

3. Festivalul National „ 
Flori de pe Doma” 
întâlnire cu Fii satului

Sarbatoarea comunei Poiana Stampei. Concurs 
de indemanare in domeniul forestier, concursuri 
sportive , prada militară, a portului popular, 
manifestări religioase, spectacol folcloric.

20-23
iulie

4. „Hram la Poiana 
Stampei”

Invitaţie la hramul comunei pentru un grup de 
locuitori din satul Festelita, raionul Stefan 
Vodă, Moldova. Schimburi culturale, 
gatronomice, drumeţii.

8
noiembrie

5. „Ziua Bucovinei la 
Poarta Bucovinei”

Sărbătorirea Zilei Bucovinei la poarta de intrare 
in Bucovina in colaborare cu vecinii din Bistriţa 
Nasaud , Moment solemn cu parada militară, 
lecţie de istorie , program artistic, gastronomie 
si arta populara.

28
noiembrie

6. „ Sfanta seara de 
Crăciun”

Spectacol extraordinar de sărbători cu datini si 
obiceiuri de iama cu participarea grupurilor de 
colindători si urători din comuna, comunele 
invecinate si Republica Moldova.
Târg de Crăciun

25
Decembrie

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
5 9 9 7

Marcel TODAŞCĂ

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Alina IVAN


