
  
 
 
         
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 10797  /14.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           Proiect                                                   
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru compensare,  
în condițiile legilor speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni 
 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -  referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Fălticeni,  prof. 
Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat la nr.  10796 /14.05.2021; 

- adresa nr. RG/53720 / 30.07.2017 transmisă de Direcția pentru coordonarea aplicării 

Legii nr. 10/2001 din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților; 
            În temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale HG. 890/04.08.2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor 
pentru stabilirea  dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi 
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 
proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin. 2 din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

precum și ale art. unic, Cap. III1,  art. 221 - 223  din H.G. nr. 89/2014 pentru completarea 
Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
401/2013; 

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 stabilește destinația de bunuri disponibile pentru compensare, în condițiile 
legilor speciale, la dispoziția Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată, 
respectiv a Comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, a terenurilor din 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art. 2. Beneficiarii legilor speciale sunt obligați să își exprime acordul scris cu 
privire la măsura compensării, în ordinea priorităților stabilite prin lege. 
   Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Fălticeni, 
aprobat prin H.C.L. nr. 102/28.06.2018, se modifică în mod corespunzător. 

   Art. 4. – Orice alte dispoziții contrare se abrogă. 
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              Art. 5. – 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 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

P R I M A R 
                                                                                      Nr. 10796/14.05.2021       
                                                                                                                     
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru 
compensare, în condițiile legilor speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea 

privată a municipiului Fălticeni 
 
 

       În temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale HG. Nr.890/04.08.2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor 

pentru stabilirea  dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor și ale Legiinr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, a normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 401/2013, este posibilă atribuirea în compensare cu bunuri disponibile, 

persoanelor îndreptățite care sunt beneficiare ale acestor legi speciale. 

           La baza acestui proiect de hotărâre este și adresa Autorității Naționale pentru 

Restituirea Proprietăților București nr. RG/53720/30.08.2017 prin care ni s-a transmis un 

punct de vedere cu privire la aplicarea acestor prevederi legale în materie. 

În considerarea celor expuse, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 

privind stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru compensare, în condițiile legilor 

speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Fălticeni. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 
 
 
 
 


