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                                                                                                 Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - referatul de aprobare al domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  1836 / 22.01.2021; 

                 - adresa nr. 105 / 05.01.2021 transmisă de către Colegiul Național ”Nicu Gane” 
Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor 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. 129, alin. 2, lit. c și alin. 14, art. 136, alin.10 și art.139, 

alin. 2 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 modificarea denumirii imobilului situat pe Aleea Teilor, f.n., înscris în 
CF nr. 36563, nr. cadastral 36563-C1, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, din 
<Microhotel-Complex ”Nada Florilor”> în ”CĂMIN”. 
Art.2:  Poziția 416, coloana 2 din Anexa la Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului 
public al Municipiului Fălticeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni 
nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod 
corespunzător, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
             Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 

                                                                                                         Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                             jr.Mihaela Busuioc 
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                                                            ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr.   1842 / 22.01.2021 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea 

publică a Municipiului Fălticeni 
 

 

Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, prin adresa nr. 105/05.01.2021, solicită darea 
în administrare a unei construcții din Complexul ”Nada Florilor”, care va fi constitui atât 
un spațiu de cazare pentru sportivii de performanță ce activează în cadrul Clubului 
Sportiv Școlar al colegiului, cât și un loc pentru desfășurarea în condiții optime a orelor 
de pregătire fizică. 

Astfel, s-a identificat construcția proprietate publică a municipiului Fălticeni,  – 

”Microhotel, Complex ”Nada Florilor”, în suprafață de 245 mp, situată în municipiul 
Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n., înscrisă în Cartea Funciară 36563, având numărul 

cadastral 36563-C1 și este înscrisă în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al municipiului Fălticeni la poziția nr. 416. 
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, construcția 
descrisă mai sus va fi dată în administrare Colegiului Național ”Nicu Gane”. 
 Întrucât actuala denumire nu este una specifică clădirilor publice cu destinație de 

unitate de învățământ, se impune schimbarea denumirii acestei construcții din 
”Microhotel, complex ”Nada Florilor” în ”Cămin”, urmând ca după efectuarea lucrării 

cadastrale și notarea noii denumiri în evidențele OCPI, să se procedeze atât la 
modificarea în mod corespunzător a poziției nr. 416 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Fălticeni, cat și la darea în administrare a construcției 

Colegiului Național ”Nicu Gane” Fălticeni.  
În acest context, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea 
denumirii  unui imobil, proprietate publica a Municipiului Fălticeni, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor f.n. ,  înscris în Cartea Funciară nr. 36563, având 
numărul cadastral 36563-C1 din ”Microhotel, complex ”Nada Florilor””, în ”Cămin”. 
 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Director, ing. Flavius-Andrei Gagiu 
 

     Compartimentul gestionarea domeniul public/privat 
Ing. Hărmănescu Valeria 
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   JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
           PRIMAR         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                   Nr. 1836 / 22.01.2021 
 
 
 

REFRAT DE  APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea 

publică a Municipiului Fălticeni 
 

 

            În vederea măririi capacității de cazare cât și a creării unui cadru pentru 
desfășurărea în condiții optime a orelor de pregătire fizică, Colegiul Național ”Nicu 
Gane” Fălticeni a solicitat prin adresa nr. 105/0501.2021 preluarea în administrare a 

microhotelului din complexul ”Nada Florilor”, pentru care se dorește și realizarea unor 

ample lucrări de reabilitare cu fonduri accesate prin ”Programul privind creșterea 
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cădirile publice cu destinație 
de unități de învățământ” derulat prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.  
            Construcția microhotelului, în suprafață de 245 mp, situată în municipiul 
Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n., este proprietate publică a municipiului, dar actuala 
denumire  nu este una specifică clădirilor publice cu destinație de unitate de 

învățământ. În această situație este necesară schimbarea denumirii construcției din 
”Microhotel, complex ”Nada Florilor” în ”Cămin”, urmând ca după efectuarea lucrării 

cadastrale și notarea noii denumiri în evidențele OCPI, să se procedeze atât la 
modificarea în mod corespunzător a poziției nr. 416 din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Fălticeni cât și la darea în administrare a construcției 

Colegiului Național ”Nicu Gane” Fălticeni.  
În considerarea celor expuse, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea publică a Municipiului 
Fălticeni,  situat în municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor f.n., înscris în Cartea Funciară 
nr. 36563, având numărul cadastral 36563-C1, din ”Microhotel, complex ”Nada Florilor” 
în ”Cămin”. 
 
 

PRIMAR,  
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 

 

 


