
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 9278/22.04.2021 

 
 

                                                                                                                               Proiect 
 

HOTARARE 
privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea privată a municipiului 

Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni,  str. Republicii nr. 13, înscris în CF nr. 36980, 
având nr. cadastral 36980-C6 

 

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

         -   Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 9277/22.04.2021;  
 - prevederile art. 87, alin. 5, ale art. 354 şi ale art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, art. 136, alin. 10 si art. 139, alin.3, lit. „g” 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1: Se aprobă demolarea imobilului – construcţie cu destinaţia ”Birouri de utilităţi 
publice”,  în suprafaţă de 82 m.p., situat în municipiul Fălticeni,  str. Republicii nr. 13, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni,  având nr. cadastral 36980-C6, ca urmare a stării 
avansate de degradare a acestuia. 
            Art.2:  Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni se modifică în mod corespunzător. 
            Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

                  
 
                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
                                                                                                                    Avizat 

 SECRETAR GENERALMUNICIPIU  
                                                                                                       jr. Mihaela Busuioc 
 
 
  



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

 Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
 Nr.   9374/23.04.2021 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea 

privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni,  str. Republicii nr. 13, 
înscris în CF nr. 36980, având nr. cadastral 36980-C6 

 
 
 

Unul dintre obiectivele de investiții propuse spre realizare în 2021 este ”Demolare birouri 
utilității, stație reglare măsurare și construire sediu birouri cu spațiu tehnic P+E și SRM, str. 
Republicii nr.13”, întrucât actualul birou care deservește compartimentul de monitorizare al 
Direcţiei de utilități publice se află într-un stadiu avansat de degradare.  

Pentru demararea investiției este necesară demolarea construcţiei actuale și radierea 
acestui imobil din evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 

Imobilul este situat pe str. Republicii, nr. 13, face parte din domeniul privat al 
municipiului,  are o suprafaţă de 82 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 36980, având numărul 

cadastral  36980-C6 și o valoare de inventar de 109081,37 lei,  
         În vederea  realizării documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare, 
dar și pentru radierea din cartea funciară a imobilului descris mai sus, este necesara  inițierea 
unui proiect de hotărâre privind demolarea acestei construcţii, respectiv: construcţie birouri 

utilități în suprafață de 82 mp, cu o valoare de inventar de 109081,37lei, situată în municipiul 
Fălticeni, str. Republicii, nr.13, înscris în CF nr. 36980, având numărul cadastral 36980-C6. 
 
 
 

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

 

 

 

Compartiment administrarea domeniului public/privat 
Insp. Valeria Hărmănescu 

 

 
 



 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 9277/22.04.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni,  str. Republicii nr. 13, 

înscris în CF nr. 36980, având nr. cadastral 36980-C6 
 

 
             Prin HCL nr. 54/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2021 s-a aprobat realizarea obiectivului de investiţii Demolare birouri utilității, staţie 

reglare măsurare și construire sediu birouri cu spațiu tehnic P+E și SRM, str. Republicii 
nr.13”, cu o valoare totală de 1.548.028,32 lei. 
 Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii este necesară atât demolarea 

construcţiei existente, care se află într-o stare avansată de degradare, cât și radierea acestui 
imobil din evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 
  Imobilul aparţin domeniului pprivat al Municipiului Fălticeni fiind înscris în Cartea 

Funciară nr. 36980, având numărul cadastral  36980-C6 și o valoare de inventar de 
109081,37 lei. 

    Față de cele relatate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 
privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni,  str. Republicii nr. 13, înscris în CF nr. 36980, 
având nr. cadastral 36980-C6. 
 
 
 

 
   

INITIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 

 

 

 

 

 

 


