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HOTĂRÂRE 
privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea privată 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. 1705/19.01.2022; 
     -  prevederile HCL nr. 147/07.09.2021 privind revocarea dreptului de administrare al 
Spitalului Municipal Fălticeni asupra unor bunuri imobile, prorietatea publică şi private a 
Municipiului Fălticeni; 
  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 str. Ion Creangă, nr.1, 
înscris în CF nr. 31957, nr. cadastral 4160, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, din  
Ambulatoriu de specialitate al Spitalului Municipal Fălticeni în ”CENTRU MEDICAL 
FĂLTICENI”. 
             Art.2:  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, 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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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea 

privată a Municipiului Fălticeni 
 
 
 

 
Prin H.C.L. nr. 147/07.09.2021 s-a revocat dreptul de administrare al Spitalului 

Municipal Fălticeni asupra imobilului Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal 
Fălticeni (fosta Policlinică), situat pe str. Ion Creangă nr.1, acest lucru fiind posibil prin 
relocarea cadrelor medicale în clădirea noului Spital Municipal Fălticeni. 

Construcția, proprietate privată a municipiului Fălticeni, cu suprafața construită 
de 914mp, este înscrisă în Cartea Funciară nr. 31957-UAT Fălticeni, având numărul 
cadastral 4160.  

 În prezent în imobilul descris mai sus se desfășoară activități conexe actului 
medical  (centrul de vaccinare, cabinete medicale de pediatrie, oftalmologie, 
stomatologie, pneumologie, etc.), intenția Municipiului Fălticeni fiind de a păstra 
destinația de spațiu pentru activități conexe actului medical. 

În acest context, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind 
modificarea denumirii unui imobil, proprietate privată a Municipiului Fălticeni, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Ion Creangă, nr.1 ,  înscris în Cartea Funciară 
nr.31957, având numărul cadastral  4160 din ”Ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Municipal Fălticeni”, în ”Centru Medical Fălticeni”. 

 
 
 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Director, 

Ing. Flavius-Andrei Gagiu 
 
 
 
 

     Compartimentul gestionarea domeniul public/privat 
Ing. Hărmănescu Valeria 
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                   Nr. 1705/19.01.2022 

 
 
 

REFRAT DE  APROBARE  
al proiectului de hotărâre privind modificarea denumirii 
unui imobil, proprietate privată a Municipiului Fălticeni 

 
 
 

Întrucât Spitalul Municipal Fălticeni a relocat cabinetele medicale din Ambulatoriul 

de specialitate (clădirea fostei Policlinici), situat pe str. Ion Creangă nr.1, și având în 

vedere faptul că, imobilul va păstra destinația de spațiu pentru activități conexe actului 

medical,  este necesară schimbarea denumirii imobilului, întrucât personalul medical din  

cabinetele medicale actuale (centrul de vaccinare, cabinete medicale de pediatrie, 

oftalmologie, stomatologie, pneumologie, etc.) și cele care vor desfăşura activitatea în 

cabinetele libere, ca urmare a relocării, nu deservesc Spitalul Municipal Fălticeni. 

Imobilul cu datele de identificare de mai sus este proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni, înscris în Cartea Funciară nr. 31957-UAT Fălticeni, cu numărul  

cadastral  4160. 

În acest context propun spre studiu și aprobare  proiectul de hotărâre privind 

modificarea denumirii unui imobil, proprietate privată a Municipiului Fălticeni, 

situat în municipiul Fălticeni, str. Ion Creangă, nr.1, înscris în Cartea Funciară nr. 31957, 

având numărul cadastral 4160 din ”Ambulatoriu de specialitate al Spitalului 

Municipal Fălticeni” în ”Centru Medical Fălticeni”. 

 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 

 


