
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.  3490/10.02.2021 

                                   Proiect 
HOTĂRÂRE 

 privind darea în administrarea  Colegiului Național ”Nicu Gane” a unui imobil 
aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni 

 

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

           - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 3489 /10.02.2021;                        

          - adresa nr. 105 / 05.01.2021 transmisă de către Colegiul Național ”Nicu Gane” 
Fălticeni; 
 - prevederile H.C.L. nr.  18 / 28.01.2021 privind modificarea denumirii unui imobil, 
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor art. 867-870 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 2057 din 16 noiembrie 2020 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 

învăţământ, 

 În conformitate cu prevederile art. 108, lit. a, art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, art. 

136, alin. 10, art. 139, alin. 1, art. 297, alin. 1, lit. a, art.299 și art. 300 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

           Art.1.  Se aprobă darea în administrare a imobilului – CĂMIN situat pe str.     Aleea 
Teilor, f.n., înscris în Cartea Funciară nr. 36563, având numărul cadastral 36563-C1, 

proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, 
pe o perioadă de 10 ani, respectiv 01.03.2021 – 01.03.2031, cu drept de prelungire în 

condițiile legii. 
           Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni să semneze protocolul de 
predare-primire al imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri.    
           Art.3.    Datele de identificare ale imobilului dat în administrare sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.4.  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul 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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                                                                              Anexa  la HCL nr.____/15.02.2021 
 
 
 

Datele de identificare a bunului imobil 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Adresa imobil Denumire 
imobil 

Suprafata 
( mp ) 

Valoare 
de 

inventar 
(mii lei) 

1. 
 

str.Aleea Teilor, 
f.n. 

CĂMIN Suprafață totală construită = 245 
m.p. 

Suprafață totală construită 

desfășurată = 490 m.p. 

679,44 

 

 

 

 

 

 

              Intocmit, 
                                                                         Insp. superior Ciubotaru Florentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr.  3491  /10.02.2021 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea  Colegiului Național ”Nicu 
Gane” a unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni 

 
Urmare a punerii în aplicare a H.C.L. nr. 18 / 28.01.2021 privind modificarea 

denumirii unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, s-a efectuat lucrarea  
cadastrală  prin care s-a notat modificarea în baza de date a O.C.P.I., astfel încât imobilul 
situat în municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n., înscris în Cartea Funciară nr. 36563, 
având numărul cadastral 36563-C1, are denumirea ”Cămin”.  

Hotărârea  Consiliului Local a fost adoptată ca urmare a solicitării Colegiului Național 
”Nicu Gane” Fălticeni care, prin adresa nr. 105/0501.2021 solicită darea în administrare a 

unei construcții din Complexul ”Nada Florilor”, ce va constitui atât un spațiu de cazare 
pentru sportivii de performanță din cadrul Clubului Sportiv Școlar al colegiului, cât și un loc 
pentru desfășurarea în condiții optime a orelor de educație fizică și sport. 

În vederea accesării unei finanțări prin „Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cădirile publice cu destinație de unități de 
învățământ” având ca emitent Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, se impune ca imobilul 
descris mai sus, să fie în administrarea Colegiului Național ”Nicu Gane”. 
            În considerarea celor expuse este necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind  

darea în administrarea Colegiului Național ”Nicu Gane” a unui imobil, proprietate 
publica a Municipiului Fălticeni, respectiv  ”Cămin”, situat în municipiul Fălticeni,  Aleea 

Teilor, f.n., construit din cărămidă și acoperit cu tablă, regim de înălțime P+E,  cu suprafața 
totală construită de 245 mp și suprafața totală construită desfășurată 490 mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 36563, având numărul cadastral 36563-C1, și valoarea de inventar 
679,44 mii lei. 
 

Nr. 
crt. 

Adresa imobil Denumire 
imobil 

Suprafata 
( mp ) 

Valoare de 
inventar (mii 

lei) 

1. 
 

Aleea Teilor, f.n. Cămin Suprafață totală construită 
= 245 m.p. 

Suprafață totală construită 
desfășurată = 490 m.p. 

679,44 

 

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

     Compartimentul gestionarea domeniul public/privat 
Ing. Hărmănescu Valeria 



 

            ROMANIA 
   JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
           PRIMAR         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
                   Nr. 3489 / 10.02.2021 

 
 

REFRAT DE  APROBARE  

           la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea  Colegiului Național 

”Nicu Gane” a unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni 
 
  

  

În vederea accesării unei finanțări prin „Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cădirile publice cu destinație de unități de 

învățământ” având ca emitent Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, imobilul situat în 

municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n., înscris în Cartea Funciară nr. 36563, având 

numărul cadastral 36563-C1, conform HCL nr. 18/28.01.2021, și-a schimbat denumirea din 

”microhotel” în ”cămin”, pasul următor fiind darea în administrarea Colegiului Național ”Nicu 

Gane”, conform solicitării nr. 105/05.01.2021  

            În această situație, propun spre analiză și aprobare proiectul  de hotărâre privind 

darea in administrarea Colegiului Național ”Nicu Gane” a unui imobil, proprietate publica a 

Municipiului Fălticeni,  respectiv construcția situată în municipiul Fălticeni, str.Aleea Teilor 

f.n, înscrisă în Cartea Funciară nr. 36563, având numărul cadastral 36563-C1, cu suprafața 

totală construită de 245m.p., suprafața construită desfășurată de 490m.p. și valoarea de 

inventar de 679,44 mii lei. 

 

 

 
PRIMAR,  

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 


