
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor  
suprafețe de teren 

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.  3499 / 10.02.2021; 
      -  raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii şi al 
Compartimentului gestionarea/administrarea domeniului public/privat înregistrat la nr. 
6727/19.03.2021; 
     -     procesul-verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea/actualizarea Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni constituită prin Dispoziția nr. 

542/12.06.2020, modificată prin Dispoziția nr. 99/16.02.2021; 
- prevederile H.C.L. nr. 17/28.01.2021 privind includerea în domeniul privat al Municipiului 

Fălticeni a unor bunuri imobile în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară; 

- extrasele de carte funciară privind bunurile imobile în cauză; 
-  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 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, 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10,i art. 139, alin. 3, lit. 

g , art. 354, art. 355 și art. 357 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 atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Fălticeni, județul 

Suceava, a următoarelor suprafețe de teren: 
Secțiunea I – Bunuri imobile 
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222051 - TEREN  

 situat în municipiul Fălticeni, str. 
Izvor, zona bl.3, în suprafață de 
30mp, având următoarele 

vecinătăți: N-bloc nr. 3, S-str. 
Izvor, E – teren domeniul privat 

al municipiului Fălticeni și V – 
teren domeniul public al 
municipiului Fălticeni 
Număr Cadastral - 41116 

2021 27,93 

H.C.L. nr. 

17/18.02.2021  

Cartea Funciară 

nr. 41116-   UAT 

Fălticeni 

222052 - TEREN 

 situat în municipiul Fălticeni, str. 

Ana Ipătescu, f.n., în suprafață 
de 60mp, având următoarele 

vecinătăți: N – alee acces 
garaje, S, E, V – proprietăți 
particulare cadastral: 41095 

2021 25,80 

H.C.L. nr. 

17/18.02.2021  

Cartea Funciară 

nr. 41095-   UAT 

Fălticeni 

222054 - TEREN 

situat în municipiul Fălticeni, str. 

Armatei f.n. ,  în suprafață de 
28mp, având următoarele 

vecinătăți:N-proprietate 
particulara, S- str. Topitoriei, E- 

teren aparținând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni V-
str. Armatei, i, E-Bl.8, Sc.A 

2021 24,83 

H.C.L. nr. 

17/18.02.2021  

Cartea Funciară 

nr. 41116-   UAT 

Fălticeni 

 
     Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 privind aprobarea Inventarului  bunurilor 

care aparțin domeniului privat al municipiului Fălticeni se completează în mod corespunzător. 
              Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                    
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local,  ed. Maria Dulgheriu                 
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