ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind participarea Municipiului Fălticeni la Programului de stimulare a înnoirii a
Parcului auto naţional pe anul 2013

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 22507/24.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 36, lit. m din Ordinul nr. 1239/2013 pentru aprobarea Ghidului
de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, cu modificările şi
completările ulteriore;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni la Programului de stimulare a
innoirii a Parcului auto naţional pe anul 2013, în vederea achiziţionării unui autoturism, în
condiţiile legii.
Art.2. – Se emite acordul de casare a autovehiculului Dacia 1307 PICK – UP T – nr.
de înmatriculare SV 03 XZT, anul fabricaţiei 1997, aflată în proprietatea Municipiului Fălticeni.
Art.3. – Valoarea totală a finanţării solicitate (prima de casare) este de 6.500 lei, iar
diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autoturismului nou se asigură
de la bugetul local al municipiului Fălticeni.
Art.4. – Datele de identificare ale autovehiculului uzat care urmează a fi casat prin
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional sunt prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre;
Art.5. - Prevederile HCL nr. 89/24.07.2013 se abrogă.
Art.6. - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii sectorului de drum naţional DN 2 între km 410 şi km 409 +
719 m, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 22548/24.10.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat la
nr. 22549/28.10.2013;
- adresele nr. 1/3477/10.05.2013 şi nr. R1/5647/18.07.2013 transmise de către
Compania Naţională de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România S.A. – Direcţia Regională
Drumuri şi Poduri Iaşi;
În temeiul prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi al art. 45 alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Se solicită transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea
publică a statului şi identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava.
Art. 2: Prevederile H.C.L. nr. 68/29.05.2013 se abrogă.
Art. 3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

Anexă la H.C.L. nr.

/24.10.2013

DATELE DE IDENTIFICARE
ale sectorului de drum pentru care se acceptă transmiterea dreptului de administrare de
la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine la Consiliul Local
al municipiului Fălticeni
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sector de drum DN 2
între km 410 şi km
409 + 719 m stânga şi
dreapta

România
Judetul Suceava
Primăria municipiului Fălticeni
Primar
Nr. 22548/24.10.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectorului de drum naţional DN 2
între km 410 şi km 409 + 719 m, aflat în domeniul public al statului, din administrarea
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava

In urma adresei inaintata de catre Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania, referitor la emiterea avizului privind reactualizarea
Planului Urbanistic General al Municipiului Falticeni, se impune preluarea de catre
Municipiul Falticeni a sectorului de drum aflat intre km 410 si km 409+719m stanga
si dreapta, sector in vecinatatea caruia se afla amplasate constructii pentru care sau emis autorizatii de construire.
Prin H.C.L. nr. 68/29.05.2013 a fost aprobată solicitarea transmiterii acestui
sector de drum, iar în urma comunicării documentaţiei către Instituţia Prefectului –
Judeţul Suceava, ni s-a solicitat completarea anexei la hotărârea Consiliului Local
care să cuprindă toate datele de identificare ale obiectivului.
Avand in vedere cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Falticeni, proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii
sectorului de drum naţional DN 2 între km 410 şi km 409 + 719 m, aflat în
domeniul public al statului, din administrarea Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava.

Iniţiator
Primar
Prof. Gheorghe Catalin Coman

Romania
Judetul Suceava
Primăria municipiului Fălticeni
Serviciul urbanism şi disciplina în construcţii
Nr. 22549/24.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectorului de drum naţional DN 2
între km 410 şi km 409 + 719 m, aflat în domeniul public al statului, din administrarea
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Falticeni
implica si obtinerea avizului de la Compania Nationala de Autotrazi si Drumuri
Nationale din Romania.
Avand in vedere că pe portiunea de drum cuprinsa intre km 410 si km
409+719m stanga si dreapta exista constructii amplasate in vecinatatea drumului
national DN2 ,pentru rezolvarea reglementarii circulatiei, a acesurilor rutiere la
DN2, dar si pentru obtinerea avizului necesar reactualizarii P.U.G.- lui, se
impune preluarea acestui sector de drum in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Falticeni.
Urmare celor prezentate mai sus, propun spre analiza si aprobarea
Consiliului Local al Municipiului Falticeni solicitarea transmiterii dreptului de
administrare a sectorului de drum cuprins intre km 410 si km 409+719m stanga si
dreapta pe DN2.

Sef serviciu urbanism şi disciplina în construcţii,
ing. Fodor Catalin

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unui imobil din domeniul public
al statului şi din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava în
domeniul public al Municipiului Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 22550/24.10.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate înregistrat la nr.
22551/24.10.2013;
- acceptul D.G.F.P. Suceava de demarare a procedurii privind preluarea imobilului situat
în Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8, înregistrat sub nr. 35710/03.08.2012
În temeiul prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 49 şi art. 120 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se solicită transmiterea dreptului de proprietate a imobilului situat în municipiul
Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8, judeţul Suceava, din domeniul public al statului şi din
administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava în domeniul public al municipiului
Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Fălticeni.
Art.2: Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Prevederile H.C.L. nr. 79/27.09.2012 se abrogă.
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 22550/24.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unui
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
În anul 2011 trei dintre administraţiile finanţelor publice comunale din judeţul Suceava au
fost desfiinţate prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Finanţelor Publice, printre
acestea fiind şi aceea din municipiul Fălticeni.
Prin adresa nr. 35710/03.08.2012 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava şi-a
exprimat acordul pentru demararea procedurilor de preluare a imobilului în care fosta A.F.P.C
Fălticeni a funcţionat, acesta fiind situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8, având o
suprafaţă de 458,95 m.p.
În prezent imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Suceava.
Pentru a face posibilă utilizarea acestuia în interes public de către administraţia publică
locală este necesară trecerea acestui bun în domeniul public al municipiului Fălticeni.
Potrivit prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ – teritoriale se face la
cererea consiliului local, prin hotărâre a Guvernului.
Prin H.C.L. nr. 79/27.09.2012 a fost aprobată solicitarea transmiterii dreptului de
proprietate al acestui imobil iar în urma comunicării documentaţiei către Instituţia Prefectului –
Judeţul Suceava, ni s-a solicitat completarea anexei la hotărârea Consiliului Local care să
cuprindă toate datele de identificare ale obiectivului.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unui imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a bazei sportive nautice,
situată în municipiul Fălticeni, din proprietatea publică a statului, prin Ministerul
Tineretului şi Sportului, şi din administrarea Clubului Sportiv Municipal Suceava,
în proprietatea publică a Municipiului Fălticeni şi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Fălticeni

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr.22553/24.10.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22554/24.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi al art. 45 alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se solicită transmiterea dreptului de proprietate a bazei sportive nautice,
situată în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83, din proprietatea publică a
statului, prin Ministerul Tineretului şi Sportului, şi din administrarea Clubului Sportiv
Municipal Suceava, în proprietatea publică a Municipiului Fălticeni şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni.
Art.2: Datele de identificare ale bazei sportive nautice, compusă din teren şi
construcţii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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