ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în
vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în
evidențele de cadastru și carte funciară
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 16970 /21.08.2020;
- raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii, Serviciului
Juridic, Registru Agricol, Arhivă şi al Compartimentului administrarea/gestionarea
domeniului public/privat înregistrat sub nr. 16978/21.08.2020;
- procesul-verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc
domeniul public/privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 16562 / 17.08.2020;
- procesul-verbal de edificare a construcției înregistrat la nr. 16561 / 17.08.2020;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor
istorice si de arhitectura;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al
orașelor, al municipiilor și al județelor , ale art. 863, lit. d din Codul civil, aprobat prin
Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46, alin. 2, lit. a din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare şi ale prevederilor art. 299 şi 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, 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 și pct. 5 din anexa nr. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: (1)Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Fălticeni a unui bun
imobil, după cum urmează:
- Cantină cu sală de mese, care deservește Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”, situată
în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, cu suprafața construită de 305
mp, suprafața construită desfășurată de 305 mp, având regimul de înălțime parter și
valoarea de inventar: 1181,86 mii lei.

(2) Bunul imobil prevăzut la alin. 1 va fi dat în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale „Ion
Irimescu” Fălticeni pe bază de protocol încheiat între părţi, pe durata funcţionării
unităţii de învăţământ.
Art.2: Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Fălticeni va
fi completat/atestat în mod corespunzător după parcurgerea procedurilor prevăzute de H.G.
nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al
județelor.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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