
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 
la data de 30.09.2019  

 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -      referatul de aprobare al domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la 
nr. 23329 din 18.10.2019; 
          -   raportul de specialitate al Serviciul financiar – contabilitate nr. 23522/21.10.2019; 
           -  avizele 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, 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 conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

         În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2019, 
conform Anexei nr.1. 
           Art.2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019, conform Anexei nr.2. 
            Art.3 - Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la data de 
30.09.2019, conform Anexei nr.3. 
          Art.4 -  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                                                                                     
                                                                                      
                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc    
 Fălticeni: 29.10.2019                           
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

                                                                
 

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 23904 din 
23.10.2019;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 23905/22.10.2019; 
- adresa nr. SVG_STZ/1662 din 17.10.2019 de la A.J.F.P Suceava; 
- referatul nr. 23492 din 21.10.2019 de la secretarul Municipiului Falticeni; 
- referatele nr. 22901 din 15.10.2019 si nr. 237020 din 22.10.2019 de la Serviciul 

financiar-contabilitate; 
- referatele nr.22893 din 15.10.2019, 23066 din 16.10.2019, 23321 din 18.10.2019 si 

nr. 23610 si 23693 din 22.10.2019 de la Directia Tehnica; 
- referatele nr. 22374 din 09.10.2019 si  nr. 23679 din 22.10.2019 de la Serviciul 

Resurse Umane; 
- referatele nr. 23332 si nr. 23333 din 18.10.2019 si 23726 din 23.10.2019 de la 

Compartimentul Informatica; 
- adresa nr. 23518 din 21.10.2019 de la Clubul Sportiv Alessia Athletic; 
- referatele nr. 22825, nr. 22815, 22816, 22817, 22818 si 22819 din 15.10.2019 si nr. 

22934 din 16.10.2019 de la Serviciul A.C.A.; 
- referatul nr. 22954 din 16.10.2019 de la Serviciul Impozite si Taxe; 
- referatul nr.23282 din 18.10.2019 de la Politia Locala; 
- referatele nr. 23270 din 18.10.2019 si 23498 din 21.10.2019 de la Directia 

Administratia Pietelor; 
- referatele nr. 22886, 22887, 22888 din 15.10.2019 si 23674 din 22.10.2019 de la 

Directia de Asistenta Sociala; 
- referatele nr. 22910 si 22905 din 15.10.2019, 22966 si 22967 din 16.10.2019, 23297, 

23928, 23300 si 23304 din 18.10.2019 si 23691 din 22.10.2019 de la Serviciul de 
Utilitati Publice; 

- referatele nr. 23303 si 23305 din 18.10.2019 si 23695 din 22.10.2019 de la 
Compartimentul Salubritate; 

- referatele nr. 22820 din 15.10.2019 si 23681 din 22.10.2019 de la Serviciul Public 
Comunitar de Evidenta Persoanelor; 

- referatele nr. 22736 din 14.10.2019, nr. 23302 din 18.10.2019 si 23924, 23925, 
23985, 23990 si 23984 din 24.10.2019 de la Sectia Spatii Verzi; 

- referatele nr. 23124 din 17.10.2019 si 23896 din 23.10.2019 de la Baza de Agrement 
Nada Florilor; 

- referatele nr. 23070 din 16.10.2019 si 23999 si 24001 din 22.10.2019 de la Directia de 
Urbanism si Disciplina in Constructii; 



- referatul nr. 22899 din 15.10.2019 de la Serviciu pentru Situatii de Urgenta;   
- referatul Compartimentului mediu înregistrat sub nr. 24315/29.10.2019; 
-   adresa nr. 1847 din 11.10.2019 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu     

-  adresa nr. 14178 din 21.10.2019 de la  Spitalul municipal Falticeni  ; 

- adresele nr. 5018 din 23.09.2019 si nr. 5575 din 11.10.2019 si referatul nr. 5754 din 

23.10.2019 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu ; 

- adresa nr. 4545 din 24.09.2019 de la Colegiul Vasile Lovinescu ; 

- referatele nr. 2269 din 27.08.2019, 2757 din 24.09.2019 si 2956 din 09.10.2019 de la 

Colegiul National Nicu Gane 

- adresa nr. 1416 din 16.10.2019 de Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza; 

- adresa nr. 526 din 23.09.2019 de la Muzeul de Arta Ion Irimescu; 

         -  avizele 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, 
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 baza prevederilor art.19 alin. (2), art 48 si  art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 63 / 2017, ale 

Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma 

donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice si prevederile art. 1 al.1 si al 2, si art. 4 

lit b din Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare  si OG 

nr. 12/2019 

       În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 

139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;          

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 

Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau 

partial finantate din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2. 

Art.3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul 

local, conform Anexei nr. 3. 

Art.4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul 

local pe anul 2019, conform Anexei nr. 4. 

Art.5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul 

institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform 

Anexei nr. 5. 



Art.6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul 

institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2019, 

conform Anexei nr. 6. 

Art.7:  Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii:  

- Reabilitarealee pietonala str. Maior Ioan, BL. 3 – anexa nr. 7 

- Pavare separator benzi circulatie str. Sucevei si str. Bd. 2 Graniceri – anexa nr. 8 

- Reabilitare grupuri sanitare- Internat Colegiul National Nicu Gane - anexa nr. 9 

- Alimentare gaz metan Cantina Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - anexa nr. 10 

- Reparatii grup sanitar Muzeul Apelor Mihai Bacescu – anexa nr. 11 

Art.8:  Se aprobă ca din excedentul cumulat rezultat la încheierea exercitiului bugetar 

al anului 2018 si neutilizat până la data de 2310.2019, respectiv suma de 1.051.277 lei, să 

se finanteze urmatoarele cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare: 

- Extindere cu doua trasee – Parc Aventura – 137.500 lei 

- Construire Grup Sanitar Piata Civica – 164.000 lei 

- Containere colectare gunoi subterane – 260.000 lei 

- Reparatie statie de filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila municipiul Falticeni – 

489.777 lei 

  Art.9:  Se aloca de la capitolul 67.02 Cultura, recreere, religie suma de 1.000 lei 

pentru organizarea si desfasurarea concursului „Cupa Mos Nicolae” in data de 06.12.2019, in 

sala Gabriel Udisteanu. 

 Art.10:  Se aloca de la capitolul 67.02 Cultura, recreere, religie suma de 40.000 lei 

pentru sustinerea lucrarilor de investitii la urmatoarele unitati de cult: 

- Parohia Nasterea Domnului – 20.000 lei 
- Manastirea Sf. Gheorghe – Buciumeni – 20.000 lei 

 Art.11: Se aprobă utilizarea sumei din Fondul de relocare a deşeurilor menajere 
pentru constituirea Fondului de închidere şi monitorizare post – închidere a depozitului de 
deşeuri din Municipiul Fălticeni. 

Art.12: Anexele 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

Art.13: Primarul, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

                     
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                            
                                                                                                      
                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI 
  CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                           
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
           Având în vedere: 
             -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat  sub  nr. 19316 /02.09.2019; 
 -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat sub nr. 
19317/02.09.2019; 
             -   procesul – verbal de negociere înregistrat sub nr. 19315 /02.09.2019; 
              -  avizele 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, 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 baza prevederilor art. 7, lit. a, art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
   În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin.2, lit. a și alin. 14, art. 136, alin. 10, 
art. 139, alin. 3, art. 417 și art. 552, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

              Art.1: Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
             Art.2: Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2019.                          
     Art.3: Stabilirea salariilor lunare se realizează de către ordonatorul de credite, prin 

dispoziție, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare. 
   Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate şi instituţiilor subordonate. 

 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni 

 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -  referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
23267/18.10.2019; 
      -   raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
23493/21.10.2019;  
        -   adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr.13552/07.10.2019;  
        -  avizele 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, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art.  129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi 

art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
    Art.1. –  Se aprobă transformarea a două posturi de asistent medical debutant în 
asistent medical din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni – Compartimentul neonatologie.  
             Art.2. –  Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.                                                         
                                                              
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                                
                                                        
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni  

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

-   referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 23747 /23.10.2019; 
-   raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii, 

Compartimentului administrarea domeniului public/privat şi Compartimentului juridic 
înregistrat sub nr. 23774/23.10.2019; 

      - prevederile H.C.L. nr. 158/26.09.2019 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 și art. 139, alin. 3, 
lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

   Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

Denumire Date identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare 
de 

inventar 
(lei) 

Cartea 
funciară 

Număr 
cadastral 

TEREN Categorie de folosință 

curți-construcții, situat în 
municipiul Fălticeni, 

str.Sucevei, zona bl.115, 
sc.E 

19 2527,42 40162 40162 

             Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 se completează în mod corespunzător. 
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             Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
                   
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                            
                                                       
                                                                                           
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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                                                                  ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 

 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor imobile, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni  

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

-  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 18683 /23.08.2019; 
-  raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii şi Serviciului 

achiziţii publice înregistrat sub nr. 23734/23.10.2019; 
 - 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; 

-  Rapoartele de evaluare întocmite de P.F.A.Raţă Vasile – evaluator autorizat ANEVAR; 

     În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 136, alin. 10, art. 
139, alin. 2 și art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1: Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisa a unor imobile, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

- Teren în suprafață de 152 mp(anexa nr. 1) situat in municipiul Fălticeni,  
B-dul 2 Grăniceri f.n., înscris în Cartea Funciară nr. 39829, numărul cadastral 
39829.  

            -         Construcție în suprafață de 547 mp și terenul in suprafață de 739 mp(anexa nr. 
2) pe care se afla amplasata construcția, situate în municipiul Fălticeni, str. Topitoriei f.n.,  
înscrise in Cartea Funciara nr. 32839. 
           Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă pentru vânzarea unor 

imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, conform anexelor nr. 3 și 4 la prezenta 
hotărâre.  
          Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte dupa cum urmeaza: 

-  pentru terenul în suprafață de 152 mp, situat in municipiul Fălticeni,   B-
dul 2 Grăniceri f.n. – 18.800 lei la care se adaugă TVA, conform raportului de 
evaluare prevazut in anexa nr. 5; 



-  pentru construcția în suprafață de 547 mp și terenul in suprafață de 739 
mp pe care se afla amplasată construcția, situate în municipiul Fălticeni, str. 
Topitoriei f.n. - 54.800 lei (15.800 lei - construcția și 39.000 lei – terenul) la care se 
adaugă TVA, conform raportului de evaluare prevăzut in anexa nr. 6. 

            Art.4: Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Art.5: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

                     
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
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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 a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 23745 /21.08.2019; 
-   raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii şi 

Compartimentului administrarea domeniului public/privat înregistrat sub nr. 
23773/23.10.2019; 

-   procesul-verbal al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 23367 /21.10.2019; 

  - 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, ale art. 888 din Codul civil, 

aprobat prin Legea nr. 287/2009, 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 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 dreptului 
de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară, după cum urmează: 
 

Denumire 
 

Adresa Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN str. Maior Ioan, (zona bl.3 ) 22 2.926,48 

TEREN str. Republicii, (zona bl.36) 20 2.276,38 

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


TEREN Str.Stadion Sportiv, f.n 32 3.642,24 

           
               Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                   
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                            
                                                       
                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                          jr. Mihaela Busuioc    
 
  
 
Fălticeni: 29.10.2019                           
Nr. 174 


