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Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil          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 proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 16970 /21.08.2020; 
- procesul-verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public/privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.  16562 / 17.08.2020; 

- procesul-verbal de edificare a construcției înregistrat la nr. 16561 / 17.08.2020; 
În temeiul prevederilor H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 
orașelor, al municipiilor și al județelor , ale art. 863, lit. d din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 
287/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46, alin. 2, lit. a din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, 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 

și pct. 5 din anexa nr. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
   Art.1: Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Fălticeni a unui bun 
imobil, după cum urmează: 

- Cantină cu sală de mese, care deservește Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, situată 
în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, cu suprafața construită de 305 

mp, suprafața construită desfășurată de 305 mp, având regimul de înălțime parter și 
valoarea de inventar: 1181,86 mii lei. 
  Art.2: Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Fălticeni va 

fi completat/atestat în mod corespunzător după parcurgerea procedurilor prevăzute de H.G. 
nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 

județelor. 
             Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                  INIŢIATOR 
                     PRIMAR 
   prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                          Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                             jr.Mihaela Busuioc 
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PRIMAR 

Nr. 16970 / 21.08.2020 
                                                                  
                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

REFERAT DE APROBARE 
privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în 

vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și carte funciară 

 
 Unul din obiectivele de investiții derulate de Municipiul Fălticeni, este ”Construire 

cantină cu sală de mese – Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, care a început în 2019, în baza 

autorizației de construire nr. 49/02.04.2019 și s-a finalizat  conform Procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor nr. 14446/20.07.2020. Construcția  amplasată pe terenul - 

proprietate publică a municipiului Fălticeni în suprafață de 725 mp, înscris în Cartea Funciară 

nr. 39108 - UAT Fălticeni,    are suprafața construită de 305 mp, suprafața construită 

desfășurată de 305mp, și regimul de înălțime parter, așa cum rezultă de Procesul –verbal de 

edificare a construcției nr. 16561/17.08.2020. Valoarea totală a investiției este de 1181,86 

mii lei.  

 Potrivit anexei nr. 4, pct. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, clădirile în care își desfășoară activitatea instituțiile 

publice de interes local de pe raza unității administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al 

acesteia, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind includerea in 

domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil,  respectiv: *Cantină cu sală 

de mese, care deservește Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, situată în municipiul Fălticeni, 

str. Nicolae Beldiceanu, nr.23, cu suprafața construită de 305mp, suprafața construită 

desfășurată de 305mp, având regimul de înălțime parter.  

    

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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Nr. 16978 din 21.08.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în 

vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și carte funciară 

 

 Municipiul Fălticeni, a derulat un obiectiv de investiții în perioada 2019-2020, 
respectiv  ”Construire cantină cu sală de mese – Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, conform 
Autorizației de Construire nr. 49/02.04.2019 și s-a finalizat în luna iulie 2020, așa cum reiese 
din Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14446/20.07.2020. Construcția 

este amplasată pe terenul - proprietate publică a municipiului Fălticeni, în suprafață de 
725mp, înscris în Cartea Funciară nr. 39108 - UAT Fălticeni, conform Procesului –verbal de 

edificare a construcției nr. 16561/17.08.2020 și are suprafața construită de 305 m.p., 
suprafața construită desfășurată de 305 mp, și regimul de înălțime parter, iar valoarea totală 
a investiției fiind de 1181,86 mii lei.  
             În conformitate cu Anexa nr.4, pct.5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

instituțiile publice de interes local de pe raza municipiului, aparțin domeniului public al 

acestuia, considerăm legală și oportună includerea în domeniul public al Municipiului 

Fălticeni a unui bun imobil în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de 

proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară, respectiv: Cantină cu sală de mese, 

care deservește Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, situată în municipiul Fălticeni, str. Nicolae 

Beldiceanu, nr.23, cu suprafața construită de 305mp, suprafața construită desfășurată de 

305mp, având regimul de înălțime parter. 

 
   

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Ing. Flavius Andrei Gagiu 

 
 
 

Compartiment administrarea domeniului public/privat 
Insp.  Valeria Hărmănescu 

 
 

 


