
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în 

vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele 
de cadastru și carte funciară 

 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  6721/19.03.2021; 
       -  raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Disciplina în Construcții şi al   
Compartimentului administrarea/gestionarea domeniului public/privat înregistrat sub nr. 
6815/22.03.2021; 

- procesul-verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea/actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 
6486/17.03.2021; 

-  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;               
      În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii imobiliare, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 557, alin. 2 şi 888 din Codul civil, 
aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 354 şi 355 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, 

lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

   Art.1: Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor suprafețe 

de teren prevăzute în planurile de situație anexate, în vederea înscrierii cu caracter definitiv a 
dreptului de proprietate în evițele de cadastru și carte funciară, după cum urmează: 
 

Denumire 
 

Elemente de identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN  situat în municipiul Fălticeni, str. 
Republicii, zona bl.36, sc. 
C,spațiul nr.5, categoria de 

folosință – curți construcții 
 

 
 

10 

 
 

1138,19 

TEREN  situat în municipiul Fălticeni,  
str.13 Decembrie, zona bl.10, 
sc. A, ap.2, categoria de 

 
 

19 

 
 

2624,29 

file:///C:/Users/busui/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199342/00175756.htm


folosință – curți construcții 
 

TEREN  situat în municipiul Fălticeni, str. 
Topitoriei, f.n., categoria de 
folosință – curți construcții 
 

 
60 

 
3031,36 

TEREN  situat în municipiul Fălticeni, str. 
13 Decembrie,  f.n., categoria de 

folosință – curți construcții 
 

 
15 

 
2071,80 

TEREN situat în extravilanul municipiului 
Fălticeni 882 mp, categoria de 

folosință - livadă, tarlaua 
Dumbrava, Buciumeni 
C.F. 40315 
 

 
882 

 
4365,64 

TEREN situat în municipiul Fălticeni, str., 
Sublocotenent Grigoraș, nr. 23,  
categoria de folosință - arabil 
C.F. 41086 

 
850 

 
25186,53 

TEREN  situat în municipiul Fălticeni, Str. 
Victoriei, f.n., categoria de 
folosință curți-construcții 
 

10 1097,52 

 
             Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local,  ed. Maria Dulgheriu                                                

         
 

    CONTRASEMNEAZĂ                                                                             
                                                                                       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc    
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