
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Nr.  1724 / 19.01.2022 

 
                                                                         Proiect 

 
HOTARARE 

privind demolarea unui imobil situat pe str. Maior Ioan, nr. 11, proprietatea privată 
a Municipiului Fălticeni 

 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

    Având în vedere: 
- referatul de aprobare a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

înregistrat la nr.  1723 din 19.01.2022;  
- obiectivul de investiții propus spre realizare în 2022 - ”Demolare dispensar și 

amenajare parcare, str. Maior Ioan nr.11”. 
- Normele tehnice din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin H.G. nr. 
392/2020; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c, art. 136, alin. (14), art. 139, 
alin. (3), lit. g, art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1: Se aprobă demolarea imobilului situat pe str.Maior Ioan, nr. 11, 

proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, având suprafața construită de 318 m.p., 
înscris în evidențele de carte funciară CF –nr.33868 Fălticeni, ca urmare a stării avansate 
de degradare a acestuia constatate prin referatul Compartimentului urbanism înregistrat la nr. 
1362/17.01.2022 
          Art. 2: Anexa la Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni 
nr. 102/28.06.2018, cu modificările şi completările ulterioare, va fi modificată în mod 
corespunzator,  
           Art. 3: 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 
 

                               
                                                      
                                                      
 
 



                                                       ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
              Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 

          Nr. 1751/20.01.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind demolarea unui imobil situat pe str. Maior Ioan, nr. 

11, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni 
 

 
Unul dintre obiectivele de investiții propuse spre realizare în 2022 este ”Demolare 

dispensar și amenajare parcare, str. Maior Ioan nr.11”. 

Clădirea dispensarului, proprietate privată a municipiului Fălticeni, situată pe str. 

Maior Ioan, nr.11, cu suprafața de 318mp, înscris în Cartea Funciară nr. 33868, se află 

într-o stare avansată de degradare, cabinetele medicale fiind relocate în clădirea 

Centrului Medical Fălticeni (fostul Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Municipal 

Fălticeni). De asemenea numărul parcărilor din zona Maior Ioan este deficitar fapt care 

a dus la stabilirea obiectivului de investiții ”Demolare dispensar și amenajare parcare, 

str. Maior Ioan nr.11”. 

         În vederea  realizării documentației tehnice pentru autorizarea demolării dar și 

pentru radierea din cartea funciară a imobilului descris mai sus, este necesară  inițierea 

unui proiect de hotărâre privind demolarea unui imobil proprietate privată a 

municipiului Fălticeni, respectiv: construcție dispensar în suprafață de 318mp, situată 

în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, nr.11, înscris în CF nr.33868, având numărul 

cadastral 33868. 

 
 

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. 1723 / 19.01.2022 

 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind demolarea unui imobil situat pe str.Maior Ioan, nr. 
11, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni 

 
 

 

Pentru realizarea obiectivului de investiții ”Demolare dispensar și amenajare 

parcare, str. Maior Ioan nr.11”, primul pas este demolarea construcției dispensarului, 

proprietate privată a municipiului, situată pe str. Maior Ioan, nr.11, în suprafața de 318 

mp, înscris în Cartea Funciară nr. 33868, având numărul cadastral  33868 și radierea 

imobilului din evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. 

        Pentru a finaliza documentația tehnică privind autorizarea demolării, dar și pentru 

radierea din cartea funciară a imobilului descris mai sus, este necesară  inițierea unui 

proiect de hotărâre privind demolarea unui imobil proprietate privată a municipiului 

Fălticeni, respectiv: construcție dispensar în suprafață de 318 mp, , situată în 

municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, nr.11, înscris în CF nr.33868, având numărul 

cadastral 33868-C1. 

 

   

INITIATOR, 

PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

  


