
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                           CONSILIUL LOCAL                                                                                        

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 
 privind concesionarea f ără licita ţie public ă a unor suprafe ţe de teren, proprietatea privat ă a 

municipiului F ălticeni, situate pe Bld. Revolu ţiei, f.n. 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
17737/02.09.2013; 

- raportul de specialitate al  Serviciului Urbanism şi Disciplină în Construcţii, înregistrat la nr. 
17738/02.09.2013; 

- cererile persoanelor îndreptăţite la concesionarea terenurilor aferente construcţiilor; 
- raporturile de evaluare întocmite de către SC REVAL SRL Suceava; 

În temeiul prevederilor art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 49  şi art. 120 
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 concesionarea fără licitaţie publică a unor suprafeţe de teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1, situate pe Bld. Revoluţiei, f.n.(zona blocului 4), în vederea 
extinderii construcţiilor existente, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 6,52 m.p.– în favoarea d-lui Boaru Florin, redevenţa fiind stabilită în cuantum de 1770 lei;  
2. suprafaţa de 35,73 m.p.–în favoarea S.C. Setland SRL, redevenţa fiind stabilită în cuantum de 9540 lei;  
3. suprafaţa de 34,16 m.p.–în favoarea S.C. Midoro SRL, redevenţa fiind stabilită în cuantum de 9000 lei;  
4. suprafaţa de 19,14 m.p. – în favoarea S.C. Micedox SRL, redevenţa fiind stabilită în cuantum de 5040 

lei;  
5. suprafaţa de 13,82 m.p. – în favoarea d-lui Corduneanu Ioan, redevenţa fiind stabilită în cuantum de  

3600 lei.  
           Art.2: Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale a terenurilor şi cele privind evaluarea 
acestora vor fi suportate de către beneficiari. 
           Art.3:  Redevenţa stabilită în baza rapoartelor de evaluare prevăzute la anexele  nr. 2 - 6 va fi achitată în 
termen de 1 an de la data încheierii contractelor de concesiune. 
           Art.4: Durata concesiunii este de  30 de ani.  
           Art.5: Se aprobă contractul-cadru de concesiune conform anexei nr. 7. 
           Art.6: Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.7: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  
                                                                                    
                                                                                   

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
 
Fălticeni, 04.09.2013 
Nr. 108                       



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E 
privind închirierea spa ţiului având destina ţia cabinet de  psihologie, proprietatea 
privat ă a municipiului F ălticeni, situat în incinta Dispensarului medical nr . 1 – str. 

Maior Ioan, nr. 11 
 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 17732/02.09.2013;                  
           - cererea d-nei psiholog Nica Luiza Elena  înregistrată la nr. 17367/27.08.2013; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 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 închirierea spaţiului situat în incinta Dispensarului medical nr. 1 – 
str. Maior Ioan, nr. 11, în suprafaţă totală de  36,83 m.p.(din care 17,37 m.p. – cabinet 
medical şi 19,46 m.p. – spaţiu de folosinţă comună), proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, având destinaţia cabinet de psihologie, către CABINET INDIVIDUAL DE 
PSIHOLOGIE NICA LUIZA ELENA, prin reprezentant Nica Luiza Elena. 

Art.2.  –  Termenul de închiriere este valabil până la data de 31.12.2014, iar preţul 
chiriei se stabileşte în cuantum de 10 lei/m.p./lună. 
           Art.3.   –  Prevederile HCL nr. 27/29.03.2013 se abrogă. 

Art.4.   –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                      
                                                                                      

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
 
Fălticeni, 04.09.2013 
Nr. 109                      



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL  

                     
HOTARIRE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr.  
17811 din 02.09.2013  ;  

- adresa nr. 15067/24.07.2013 de la Asociatia Falticeni Cultural; 
- adresa nr. 4409/19.08.2013 de la Colegiul Vasile Lovinescu; 
- adresa nr. 635/12.08.2013 de la GPN Voinicelul; 
- referatul nr. 17884 din 02.09.2013 al compartimentului mediu; 
- referatul 17810 din 02.09.2013 al serviciului financiar-contabilitate. 

            În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG 72/2013 si HG 344/2013; 
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                 
 
                                                                   HOTĂRĂŞTE    
 
           Art. 1 :  Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr. 1. 
    Art. 2 : Se aproba alocarea sumei de 161.237 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale, pentru: 

• plata indemnizatiilor cuvenite insotitorilor persoanelor cu handicap – 81.200 lei 
• cheltuieli cu consultanță si expertiză (studii și proiecte) – 80.037 lei;  

           Art. 3 : Se aproba modificarea Programului de investitii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2. 
           Art. 4 : Se aproba Detalierea Programului de investitii pe anul 2013, conform Anexei nr. 3. 
           Art. 5 : Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei de la capitolul Cultura, recreere, religie pentru 
organizarea celei de-a III-a editii a Festivalului International de Teatru pentru Tineret „Gr. V. Birlic”. 
           Art. 6 :  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 7 : Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                    
                                                                                 

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                        Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 04.09.2013 
Nr. 110                      
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                
     

HOTĂRÂRE 
 privind completarea  şi modificarea Inventarului bunurilor imobile care a par ţin domeniului 

privat al Municipiului F ălticeni 
 

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

              - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  nr. 
18065/04.09.2013 ;  
        - referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Fălticeni,  înregistrat la nr. 18066/04.09.2013; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care 
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 47 şi art. 122  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 bunurilor imobile care apar ţin domeniului 
privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa nr. 1şi identificate 
conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 - 6;  
           Art.2: Se aprobă modificarea poziţiei nr. 422  din Inventarul bunurilor imobile care aparţin 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 24/26.05.2011, în sensul diminuării 
suprafeţei înscrise - de la 50 m.p. la 31 m.p., conform contractului de concesiune nr. 626/22.01.1999 
şi planului de situaţie prevăzut în anexa nr. 7; 
          Art.3:  Se aprobă modificarea poziţiei nr. 119 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 24/26.05.2011, în sensul diminuării 
suprafeţei înscrise - de la 37.40 m.p. la 25 m.p., conform contractului de concesiune nr. 
13928/23.12.1998 şi planului de situaţie prevăzut în anexa nr. 8; 
         Art.4:  Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător; 
         Art.5: Anexele nr. 1- 8  fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  
                                                                                    
                                                                                  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 04.09.2013 
Nr. 111                      
 



 
 
 
                                                                        Anexa nr. 1 la HCL nr. _______ _______ 
 
 
 
 
 
Bunuri (terenuri) care completeaz ă Inventarul bunurilor imobile care apar ţin domeniului privat 

al Municipiului F ălticeni 
 
 
 
 
Nr.  

Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa Valoare de 
inventar(lei) 

1. Teren str. Forestierului f.n. 155 m.p. 12.683,87  

2. Teren str. Ana Ip ătescu f.n.(garaj nr. 
7) 

17 m.p. 1947,52 

3. Teren str. Victoriei f.n. 202 m.p. 22.315,38 

4. Teren str. Stadion Sportiv f.n.(garaj 
nr. 300) 

5 m.p. 572,82 

5.  Teren str. Aleea Teilor, f.n. 430 m.p. 53.080,6 2 

 

 

 

 

 
 
 


