
  R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                  CONSILIUL LOCAL                                                                                            

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 500 lei d-nei Niţă Adriana, 

reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Deciziei nr. 123/14.01.2010 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
14513/05.07.2010; 
           - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
14514/05.07.2010;  
 - dispozitivul Deciziei nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;    
  - cererea d-nei Niţă Adriana înregistrată la nr. 13983/25.06.2010;            

 În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ , 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
  În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G. nr. 22/2002 
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 274 din Codul de procedură civilă; 

  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2, 
lit a din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1.  –   Se aprobă efectuarea plăţii sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli 
de judecată stabilite conform Deciziei nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, d-nei Niţă Adriana, domiciliată în municipiul Deva, str. M. Eminescu, bl. G, 
sc. 1, ap. 8, judeţul Hunedoara. 
           Art.2.  –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                               Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 29.07.2010 
Nr. 64                                 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL                                                                                                 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat 

prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la nr. 15518/05.07.2010; 
                 -  raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a 
terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, înregistrat la nr. 15519/05.07.2010;   

    În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 
servicii şi comerţ , Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în 
baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după 
cum urmează:  

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Ion 
Dragoslav nr. 20 

166 x - - - - 

              



 
 
 
 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Comisiei de identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 
2003.  

 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                               Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 29.07.2010 
Nr. 65                                 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 166 m.p. teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 
20, d-lui Dochiţa Valentin, în vederea construirii unei locuinţe  

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

 -   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.     15520/05.07.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.         
15521/05.07.2010;  
             -    cererea d-lui Dochiţa Valentin, înregistrată la nr. 19517/04.09.2010; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 
servicii şi comerţ, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
republicată, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
                Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 166 m.p. 
teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 
20, d-lui Dochiţa Valentin, în vederea construirii unei locuinţe, conform planului de 
situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în 
termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei 
locuinţei proprietate personală.  



 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă 
gratuită al terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
               Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 
                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                               Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 29.07.2010 
Nr. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 



ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 48/24.06.2010 privind transmiterea 
imobilului situat pe str. Armatei nr. 20, proprietatea publică a municipiului 

Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în 
administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 

judeţean Suceava 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

             - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                       
nr. 15852/26.07.2010;  

     -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 15864/26.07.2010;  
       În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ , 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor. 

      În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 123, art. 45, alin. 3 şi art. 47 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  

HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1: Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 48/24.06.2010 care va avea următorul cuprins: 
            „Se aprobă transmiterea imobilului – construcţie situat pe str. Armatei nr. 20(corpul 
principal al Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „ Gheorghe Gafencu”), proprietatea publică a 
municipiului Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în 
administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Suceava , 
în vederea desfăşurării activităţii Centrului local Fălticeni, pe o perioadă de 5 ani, respectiv 
01.07.2010- 30.06.2015.” 
           Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
  
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                    
                                                                                               Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                               Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 29.07.2010 
Nr. 67 


	H O T Ă R Â R E 

