ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniului privat al Municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava, în domeniul public al acestuia
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat la nr.
16974 din 21.08.2020;
- raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii şi Compartimentul
administrarea domeniului public/privat înregistrat sub nr. 16979/21.08.2020;
prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care

aparțin domeniului privat al municipiului Fălticeni;
- 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
şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
În temeiul prevederilor art. 296, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art. 136, alin. 10 și art. 139,
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în
domeniul public al acestuia, a urmatoarelor imobile înscrise în Inventarul bunurilor imobile care
apartin domeniului privat al Municipiului Fălticeni:
Nr.
crt.

Denumirea imobilului

1

DRUM, cu îmbrăcăminte din beton
asfaltic, reprezentând al III-lea tronson al
străzii Vasile Ciurea, situat în municipiul
Fălticeni, având lungimea de 222 m și
suprafața de 852m.p., înscris în Cartea
Funciară nr. 40539- UAT Fălticeni, cu
CAD 4053, de la intersecția cu strada
Vasile Ciurea, până la
proprietatea
privată înscrisă în CF nr. 38629, și
următoarele vecinătăți: Nord, Sud și Est proprietăți private, Vest– strada Vasile

Valoarea de inventar
- mii lei 106,727

Ciurea.

2

DRUM, cu îmbrăcăminte din balast,
reprezentând al II-lea tronson al străzii
Armatei, situat în municipiul Fălticeni,
având lungimea de 335 m și suprafața de
2334m.p., înscris în Cartea Funciară nr.
39454 - UAT Fălticeni, cu CAD 39454,
de la intersecția cu strada Armatei, până
la proprietatea privată înscrisă în CF nr.
38282, și următoarele vecinătăți: Nord,
Est și Vest - proprietăți private, Sud–
strada Armatei.

206,981

3

DRUM, cu îmbrăcăminte din beton de
ciment, reprezentând al III-lea tronson al
străzii Armatei,
situat în municipiul
Fălticeni, având lungimea de 385 m și
suprafața de 2586m.p., înscris în Cartea
Funciară nr. 39587 - UAT Fălticeni, CAD
39587,
de la intersecția cu strada
Armatei, până la proprietatea privată
înscrisă în CF nr. 34314, și următoarele
vecinătăți: Nord, Est și Vest - proprietăți
private, Sud – strada Armatei.

314,551

4

DRUM, cu îmbrăcăminte de balast,
reprezentând al IV-lea tronson al străzii
Magazia Gării,
situat în municipiul
Fălticeni, având lungimea de 43m, și
suprafața de 500mp, înscris în Cartea
Funciară nr. 40543 - UAT Fălticeni, cu
CAD 40543, și următoarele vecinătăți:
Nord și Sud - str. magazia Gării, Est și
Vest – proprietăți private.

38,000

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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
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