
 
 

 
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.  11212 / 20.05.2021 
                                                                                        Proiect 

                                                                                     
HOTĂRÂRE 

privind preluarea dreptului de administrare asupra terenurilor proprietate publică,  

aferente unor unități de învățământ,  pe perioada realizării obiectivelor de investiții 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
            - referatul de aprobare al domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman înregistrat la 
nr.  11211 / 20.05.2021; 
 -  derularea obiectivelor de investiții: Construire cantina cu sală de mese la Școala 

Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Modernizare și extindere grupuri sanitare – Colegiul Tehnic  

”Mihai Băcescu”, Construire sala de sport si demolare sala de sport  existenta la Școala 

Gimnaziala ”Ion Irimescu”, Construire și dotare creșă, str. Nicolae Beldiceanu nr. 5. 

În temeiul prevederilor art. 112, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 867 - 870 din Codul civil aprobat 
prin Legea nr. 287/2009, 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 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:  Se aprobă preluarea de la Scoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Fălticeni a dreptului 
de administrare asupra imobilului  aflat în proprietatea publică a municipiului Fălticeni, constând din 

teren în suprafață de 5000 mp, situat pe str. Ana Ipătescu, nr.  113, înscris în C.F. nr. 38610, pe 

perioada realizării obiectivului de investiții Construire cantina cu sală de mese la Școala 
Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”. 

Art. 2 :  Se aprobă preluarea de la Colegiul Tehnic  ”Mihai Băcescu” Fălticeni  a dreptului de 

administrare asupra imobilului  aflat în proprietatea publică a municipiului Fălticeni, constând din teren în 

suprafață de  6080 mp, situat pe str. Nicolae Beldiceanu, nr. 10, înscris în C.F. nr. 38665, pe 

perioada realizării obiectivului de investiții Modernizare și extindere grupuri sanitare – 
Colegiul Tehnic  ”Mihai Băcescu”. 

Art. 3:  Se aprobă preluarea de la Școala Gimnazială ”Ion Irimescu” Falticeni a dreptului de 
administrare asupra imobilului  aflat în proprietatea publică a municipiului Fălticeni, constând din teren în 

suprafață de 6405 mp, situat pe str.  Nicolae Beldiceanu, nr. 23, înscris în C.F. 41217, pe 

perioada realizării obiectivului de investiții Construire sala de sport si demolare sala de 
sport  existenta la Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”. 

Art. 4:  Se aprobă preluarea de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni a dreptului de 

administrare asupra imobilului  aflat în proprietatea publică a municipiului Fălticeni, constând din teren în 



suprafață de 8588 mp, situat pe str. Nicolae Beldiceanu, nr.5,  înscris C.F. 38665, pe  perioada 

realizării obiectivului de investiții Construire și dotare creșă, str. Nicolae Beldiceanu nr. 5. 
 
 
 
  Art. 5: Preluarea dreptului de administrare asupra imobilelor prevăzute la art. 1 – 4 se 

va realiza pe bază de protocol încheiat între părți. 
      Art. 6: Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
            Art. 7: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, Scoala 

Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” și Școala Gimnazială ”Ion 
Irimescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                               INIŢIATOR 
                                  PRIMAR 
                    Prof.Gheorghe-Cătălin COMAN 
 
 
   
                                                                                                       AVIZAT  

                                                                                     Secretar general municipiu  
                                                                                               Jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 

PRIMAR 
Nr. 11211 / 20.05.2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                    

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare pentru terenurile 

proprietate publică,  aferente unor unități de învățământ,  pe perioada realizării 

obiectivelor de investiții  
  
  

             Întrucât  municipiul Fălticeni și-a propus realizarea unor obiective de investiții care 

vizează instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Fălticeni, având în vedere faptul că 
terenurile proprietate publică a municipiului Fălticeni, aferente unităților de învățământ  se află 
deja în administrarea acestora, este necesară preluarea dreptului de administrare de către UAT 

– Fălticeni pentru perioada         desfășurării investițiilor. 
              În acest context propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 
preluarea dreptului de administrare pentru terenurile proprietate publică,  aferente unor 

unități de învățământ,  pe perioada realizării obiectivelor de investiții, după cum urmează: 
a. Pentru Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, terenul în suprafață de 5000 mp, situat pe 

str. Ana Ipătescu, nr. 113,înscris în C.F. nr. 38610, pe perioada realizării obiectivului de 

investiții Construire cantina cu sală de mese la Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” 
b. Pentru Colegiul Tehnic  ”Mihai Băcescu”, terenul în suprafață de 6080 mp, situat pe str. 

Nicolae Beldiceanu, nr. 10, înscris în C.F. nr. 38665, pe perioada realizării obiectivului de 

investiții Modernizare și extindere grupuri sanitare – Colegiul Tehnic  ”Mihai 
Băcescu”, 

c. Pentru Școala Gimnaziala ”Ion Irimescu”, terenul în suprafață de 6405 mp, situat pe str.  
Nicolae Beldiceanu , nr. 23, înscris în C.F. 41217, pe perioada realizării obiectivului de 

investiții Construire sala de sport si demolare sala de sport  existenta la Școala 
Gimnaziala ”Ion Irimescu”, 

d. Pentru Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”, terenul în suprafață de 8588 mp, situat pe str. 
Nicolae Beldiceanu, nr.5,  înscris C.F. 38665, pe  perioada realizării obiectivului de investiții 
Construire și dotare creșă, str. Nicolae Beldiceanu nr. 5. 

 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcţia de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr. 11216 / 20.05.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare pentru terenurile 

aferente unor unități de învățământ,  pe perioada realizării unor obiective de investiții  
   

       Municipiul Fălticeni și-a propus realizarea unor obiective de investiții la unele instituții de 

învățământ de pe raza municipiului Fălticeni, respectiv: 
1. Construire cantina cu sală de mese la Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, str. Ana 

Ipătescu nr. 113. Acest imobil va fi edificat pe terenul în suprafață de 5000 mp, situat pe str. 
Ana Ipătescu, nr. 113,înscris în C.F. nr. 38610, al cărui drept de administrare este atribuit  

Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu”. 
2. Modernizare și extindere grupuri sanitare – Colegiul Tehnic  ”Mihai Băcescu”, str. N. 

Beldiceanu nr. 10, ce vor fi realizate pe terenul în suprafață de 6080 m.p., situat pe str. 
Nicolae Beldiceanu, nr. 10, înscris în C.F. nr. 38665 pentru care dreptul de administrare a 
fost  atribuit Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu”.  

3. Construire sala de sport si demolare sala de sport  existenta la Școala Gimnaziala 
”Ion Irimescu”, str.   Nicolae Beldiceanu , nr. 23, care va fi edificată pe terenul în suprafață 

de 6405mp, înscris în C.F. nr. 41271, al cărui drept de administrare este atribuit Școlii 
Gimnaziale ”Ion Irimescu”.   

4. Construire și dotare creșă, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, pe terenul în suprafață de 
8588 mp, situat pe str. Nicolae Beldiceanu, nr. 5, înscris în C.F. nr. 38665,  pentru care 
dreptul de administrarea a fost  atribuit Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu”. 

        Întrucât cele patru obiective de investiții vizează unele instituții de învățământ, acestea 
având dreptul de administrare asupra  terenurilor aferente,  este necesară inițierea unui proiect 
de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare pentru terenurile aferente unor 

unități de învățământ,  pe perioada realizării unor obiective de investiții, conform listei de 
mai jos: 

a. Pentru Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, terenul în suprafață de 5000 mp, situat 
pe str. Ana Ipătescu, nr.113,înscris în C.F. nr. 38610 

b.  Pentru Colegiul Tehnic  ”Mihai Băcescu, terenul în suprafață de 6080 mp, situat pe str. 
Nicolae Beldiceanu, nr. 10, înscris în C.F. nr. 38665  

c. Pentru Școala Gimnaziala ”Ion Irimescu”, terenul în suprafață de 6405 mp, situat pe str.  
Nicolae Beldiceanu , nr. 23, , înscris în C.F. 41271. 

d. Pentru Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”, terenul în suprafață de 8588 mp, situat pe str. 
Nicolae Beldiceanu, nr.5, înscris C.F. 38665”. 

 

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

 
Compartiment administrarea domeniului public/privat 

Insp. Valeria Hărmănescu 


