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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării 
directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      -  referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrat la nr.  3502 /10.02.2021; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii şi al 
Compartimentului gestionarea/administrarea domeniului public/privat înregistrat la nr. 
4177/18.02.2021; 

- cererile înregistrate la nr. 1545/19.01.2021, nr. 1546/19.01.2021, nr. 1547 

/19.01.2021 și nr. 1600 / 21.01.2020 prin care se solicită concesionarea directă a unor 
suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni, în vederea 
extinderii construcțiilor existente; 

- Raportul de evaluare întocmit de către evaluator ANEVAR – PFA Rata Vasile; 
-  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. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
ale art. 108, lit. b,  art. 302 – 331, art. 354 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe 

a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Fălticeni, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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                 
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