
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 14314  / 17.06.2022 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 

33/28.02.2022 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin 

Coman, înregistrat la nr. 14313 / 17.06.2022; 
- prevederile H.C.L. nr.  33 / 28.02.2022 privind aprobarea închirierii 

prin atribuire directă și/sau prin licitație publică, în condițiile legii, a 
suprafeței de 247,7353 ha teren pajiști permanente, proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin (2), lit. b, alin. (4), lit. a,  
139, alin. (1) și alin. (3), art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. 1 
din H.C.L. nr. 33/28.02.2022, tabelul cuprinzând valorile aferente 
parcelelor supuse închirierii având următorul conținut: 
 

Nr.crt 
 Trupul de 

pajiste 
 prod/ha  Suprafata 

 Total 

productie 

masa 
verde 

 Valoare 

productiei 

de masa 
verde  

 Cheltuielile cu 
impl. amenja-

mentului  

Diferenta 

valoare 

 Pret 

minim/ha  

1 

Tarna Mare 9,0 53,6 482,40 48240,00 41179,81 7060,19 131,72 

2 Soldanesti 

Poligon  9,5 63,67 604,87 60486,50 52099,89 8386,61 131,72 

3 Soldanesti 

Epurare 8,7 11,18 97,27 9726,60 8253,97 1472,63 131,72 

4 
Buciumeni 9,7 62 601,40 60140,00 51973,36 8166,64 131,72 

5 
Opriseni 9,8 37,94 371,81 37181,20 32183,74 4997,46 131,72 

6 
Opriseni Haitas 9,88 1,7253 17,05 1704,60 1477,34 227,26 131,72 

7 
Timpesti 9,7 13,62 132,11 13211,40 11417,37 1794,03 131,72 



8 Antilesti 9,5 4 38,00 3800,00 3273,12 526,88 131,72 

 
 (2)Tabelul cuprinzând valorile aferente parcelelor supuse închirierii 
va fi înlocuit și în anexele nr. 2 și 4 din H.C.L. nr. 33/28.02.2022. 
 Art.2. Prețul prevăzut în contractul de închiriere  încheiat între 
Municipiul Fălticeni și Asociația Utilizatorilor de pășune ”Florina” fiind 
corect calculat, respectiv 32.632 lei/an/total suprafață(131,72 lei/ha/an), 
cât și celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 33 din 28 februarie 2022, rămân 
neschimbate. 
         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 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
COMPARTIMENT FOND FUNCIAR 

        Nr. 14315  / 17.06.2022 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse  

 în HCL nr. 33/28.02.2022 
 

 

 

 

Având în vedere faptul că din eroare s-a înserat în cuprinsul  art. 1 

din  H.C.L. nr. 33/28.02.2022 privind aprobarea închirierii prin atribuire 

directă şi /sau prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a suprafeţei de 

247,7353 ha teren pajişti permanente, proprietatea privată a municipiului 

Fălticeni), alte valori aferente parcelelor supuse închirierii decât cele 

corect calculate, este necesară îndreptarea erorii meteriale strecurate în 

art. 1 din H.C.L. nr. 33/28.02.2022, conform valorilor calculate corect din 

tabelul nr. 1 anexat. 

Preţul închirierii evidenţiat în Contractul de închiriere nr. 

8765/06.04.2022 încheiat între municipiul Fălticeni şi Asociaţia 

Utilizatorilor de Păşune Florina din municipiul Fălticeni, este calculat 

corect, respectiv 32.632 lei/an/total suprafaţă 247,7353 ha ( 131,72 

lei/ha/an). 

Tabelul anexat cu valorile aferente parcelelor supuse închirierii va fi 

înlocuit şi în anexele 2 şi 4 din H.C.L. nr. 33/28.02.2022. 

 

 

 
Compartiment Fond-Funciar, 

Ing.  Ancuţa Alecsiu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                   Nr.  14313 / 17.06.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale cuprinse 

 în HCL nr. 33/28.02.2022 
 

         Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni  nr. 33 / 28.02.2022     

s-a aprobat închirierea prin atribuire directă și/sau prin licitație publică, în condițiile 

legii, a suprafeței de 247,7353 ha teren pajiști permanente, proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni. 

În cuprinsul  art. 1 din  H.C.L. nr. 33/28.02.2022 au fost inserate, din eroare, 

alte valori aferente parcelelor supuse închirierii decât cele corect calculate, astfel 

fiind necesară aprobarea îndreptării erorii materiale în concordanță cu prețul aprobat 

prin aceeași hotărâre. 

Preţul închirierii prevăzut în Contractul de închiriere nr. 8765/06.04.2022 

încheiat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Utilizatorilor de Păşune ”Florina” din 

municipiul Fălticeni, este calculat corect, respectiv 32.632 lei/an/total suprafaţă 

247,7353 ha ( 131,72 lei/ha/an), astfel că nu se impune modificarea acestuia. 

Tabelul cu valorile aferente parcelelor supuse închirierii va fi înlocuit şi în 

anexele 2 şi 4 din H.C.L. nr. 33/28.02.2022. 

Sintagma ”eroare materială” este folosită de legiuitor pentru a exprima acele 

erori ce s-au strecurat în actele emise de autorități cu prilejul redactării și care nu 

afectează legalitatea și temeinicia acestora. Faptul că prețul închirierii a fost calculat 

corect, acesta regăsindu-se și în anexele la H.C.L. nr. 33/28.02.2022, cât și în 

contractul de închiriere, dovedește o eroare materială vizibilă săvârșită cu ocazia 

redactării actului administrativ. 

În considerarea celor expuse, propun spre analiză si aprobare proiectul de 

hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 33/28.02.2022. 

 

 

Primar, 

prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 


