
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 19018 /18.09.2020 
                                                                                                            Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la 

includerea in domeniul public al Municipiului Fălticeni a sistemului de iluminat 
public din Municipiul Fălticeni 

 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, județul Suceava;  
Având în vedere:  
            -  referatul de aprobare prezentat de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 19017 / 18.09.2020; 

- prevederile H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la includerea in domeniul public al 
Municipiului Fălticeni a sistemului de iluminat public din Municipiul Fălticeni; 
           -   procesul – verbal al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr.   19318/22.08.2018; 
 - prevederile HCL nr. 41/13.03.2018 privind aprobarea preluării sistemului de iluminat 
public din Municipiul Fălticeni de la S.C. Delgaz Grid S.A; 
 - contractul de vânzare – cumpărare nr. 260/27.03.2018 încheiat între S.C. Delgaz Grid 
S.A. şi Municipiul Fălticeni; 
 - adresa nr. 3757/04.09.2020 transmisă de către S.C.DELGAZ GRID S.A.; 
 In temeiul prevederilor art. 2, alin. 2 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 
public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2, lit. j şi l din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 554 
din Codul civil , precum și ale prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. art. 129 alin. (2) lit. b si alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (3) 
lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările 
și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1. –  (1) Se aprobă completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la 
includerea in domeniul public al Municipiului Fălticeni a sistemului de iluminat public din 
Municipiul Fălticeni respectiv pozitia nr. 16 din anexa la hotărâre se completează cu strada 
Nicu Gane pe care se află 4 stâlpi metalici ce au montate 4 corpuri de iluminat public.  
 (2) Valoarea bunurilor transferate nu se modifică. 
 Art.2. –   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                 A V I Z A T                                                                        

      Secretar general municipiu 
 jr. Mihaela Busuioc 



                                                                                         

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                   Nr. 19017 / 18.09.2020 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la 

includerea  în domeniul public a sistemului de iluminat public din Municipiul 
Fălticeni 

 
 

           Prin punerea în aplicare a H.C.L. nr. 41/13.03.2018 privind preluarea sistemului 

de iluminat public din Municipiul Fălticeni de la S.C. DELGAZ GRID S.A.  cu valoare de 

transfer de 18603 lei (fără TVA), s-a adoptat H.C.L. nr. 131/30.08.2018 privind 

includerea sistemului de iluminat public din Municipiul Fălticeni în Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Fălticeni, conform  procesului-verbal de 

inventariere a sistemului de iluminat public,  nr. 2788/08.08.2017 și nr. 

24899/120.10.2017. 

           S.C. DELGAZ GRID SA a constatat faptul că a omis inventarierea str. Nicu 

Gane, la poziția nr. 16, din procesul-verbal de inventariere a sistemului de iluminat 

public,nr. 2788/08.08.2017 așa cum reiese din adresa nr. 3757/04.09.2020 

(18133/07.09.2020),  transmisă de S.C. DELGAZ GRID S.A.. Astfel, la poziția nr.16 au 

fost  menționate doar str. Ana Ipătescu și Str. Republicii, fără str. Nicu Gane.  

           Întrucât prin includerea străzii Nicu Gane valoarea bunurilor transferate nu se 

modifică, propun spre studiu și aprobare proiectul de hotărâre privind completarea 

prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la includerea  în domeniul public 

a sistemului de iluminat public din Municipiul Fălticeni. 

 
           
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr. 19019 / 18.09.2020 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la 
includerea  în domeniul public a sistemului de iluminat public din Municipiul 

Fălticeni 
 
 
 
           Prin H.C.L. nr. 41/13.03.2018, s-a aprobat preluarea sistemului de iluminat public 

din Municipiul Fălticeni de la S.C. DELGAZ GRID S.A., iar prin H.C.L. nr. 

131/30.08.2018 s-a inclus în domeniul public al municipiului sistemul de iluminat public, 

conform  procesului verbal de inventariere a sistemului de iluminat public,  nr. 

2788/08.08.2017 și nr. 24899/120.10.2017. 

          Așa cum reiese din adresa S.C. DELGAZ GRID SA nr. 3757/04.09.2020 

(18133/07.09.2020), s-a omis  inventarierea la poziția 16, din procesul verbal nr. 

2788/08.08.2017 a străzii Nicu Gane, fără ca numărul total de stâlpi sau valoarea 

bunurilor transferate să fie modificate. 

           In acest context, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind 

completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la includerea  în 

domeniul public a sistemului de iluminat public din Municipiul Fălticeni. 

 
 

 
Director, 

Ing. Flavius - Andrei Gagiu 
 
 

Compartiment administrarea/gestionarea domeniului public/privat 
                                                               Insp. Valeria Hărmănescu 

 
 

 


