ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 31826 şi 31184,
proprietate privată a Municipiului Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrat la nr. 25889/18.12.2020;
- raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii înregistrat sub nr.
25891/18.12.2020;
- 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 art.10 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 880 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009,
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 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă comasarea a două corpuri de proprietate apartinand domeniului privat
al Municipiului Fălticeni, respectiv suprafața de 229 mp teren înscris în C.F. nr. 31826 - UAT
Fălticeni și suprafața de 1.224 mp teren înscris în C.F. nr. 31184, situate pe str. Victoriei, f.n.,
conform Planului de amplasament și delimitare a bunului imobil prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului
administrarea domeniului public și privat şi Serviciului juridic din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
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