
                     R O M Â N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                      -    PROIECT  - 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
 
 
                                                                  HOTĂRÂRE 
                     privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
 
Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15122 din 02.07.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.15123 din 02.07.2007; 

- adresa nr. 1166 /25.06.2007 a Şcolii cu clasele I-VIII nr.3 „Mihail Sadovenu” din 
Fălticeni; 

- adresa nr. 417 /03.07.2007 a Grădiniţei cu program normal nr. 7 „Voinicelul” din 
Fălticeni; 

- adresa nr. 3502 /16.07.2007 a Grupului Şcolar „Mihai Băcescu” din Fălticeni; 
- adresa nr.1503 /16.07.2007 a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” din 

Fălticeni; 
- adresa nr.552 /18.07.2007 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 4 „Pinocchio” 

din Fălticeni; 
 

        În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 din Normele Metodologice privind modul de 
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de 
către instituţiile publice , aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis 
/2003; 
        În baza prevederilor art.19, alin. (2) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale; 
        În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
                                                                      H O T Ă R Ă Ş T E 
       
          Art. 1 : Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, 
după cum urmează: 

                                                                                                                                          
- lei - 

         
Denumirea indicatorilor Cod 

indicator 
Suma cu care se 

majorează/diminuează 
prevederile iniţiale 

VENITURI-TOTAL  + 37.600
Capitol: Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile 

37.02 + 37.600

     Subcapitol: Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 + 37.600
CHELTUIELI-TOTAL  + 37.600
Capitol: Învăţământ 65.02 + 500



    Paragraf: Învăţământ preşcolar 65.02.03.01 + 500
Din total capitol: 
   TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
           Articol: Reparaţii curente 
           Alineat: alte obiecte de inventar 
   TITLUL X  Active nefinanciare, din care: 
         Alineat: Construcţii 
         Alineat: Mobilier, aparatură birotică  
         Alineat: Alte active fixe 
         Articol: Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe 

 
20 
20.02 
20.05.30 
71 
71.01.01 
71.01.03 
71.01.30 
71.03 

+ 42.625
+ 29.625
+ 13.000
- 42.125
- 40.000
+ 3.000

- 14.000
+ 8.875

Capitol: Cultură, recreere şi religie 67.02 + 37.100
   Paragraf: Alte cheltuieli în domeniul culturii, 
recreerii şi    religiei 

67.02.50 + 37.100

Din total capitol: 
   TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
         Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

 
20 
20.30.30 

+ 37.100
+ 37.000

 
     Art. 2 Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Grădiniţei cu program normal nr. 7 „ 
Voinicelul”  cu suma de 500 lei, conform sponsorizării primite. 
     Art. 3 Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2007 la capitolul 65.02 
Învăţământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 4 Se aprobă modificarea programelor de investiţii şi virările de credite bugetare 
conform solicitărilor primite pentru: Grupul Şcolar „Mihai Băcescu”, Şcoala cu clasele I-VIII 
nr. 3 „Mihail Sadoveanu”, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea”, Grădiniţa cu program 
prelungit nr. 4 „Pinocchio”. 
      Art. 5 Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
                                                                 INIŢIATOR 
                                                                  
                                                                   PRIMAR, 
                                                              ing. Vasile Tofan 
 
 
 
                                                                                                                    AVIZAT                                            
                                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                   Mihaela Busuioc 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         
  R O M Â N I A  

              JUDEŢUL  SUCEAVA      proiect 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                  F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei cumulate de 10.000 lei, parohiilor 

„Adormirea Maicii Domnului” si „Sfantul Ilie” din municipiul Falticeni 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la 
nr.15124/2.07.2007 ;  

- raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala, 
înregistrat la  nr. 15125/2.07.2007 ; 

În temeiul prevederilor art.3, alin.2 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, aprobata prin Legea nr.125/2002 ; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.6, lit.c, art.45, alin.2, lit.a si art.47 
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, 
urmatoarelor parohii din municipiul Falticeni: 
 1.Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – 5.000 lei, pentru executarea 
lucrarilor de reparatii capitale; 
 2.Parohia „Sfantul Ilie” – 5.000 lei, pentru consolidarea si izolarea peretilor 
bisericii. 
 Art.3. – Directia economica din cadrul Primariei municipiului Falticeni va duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

   
              A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU, 
                Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
Nr.15124 din data de 2.07.2007 
 
 
 
 

E X P U N E R E     D E     M O T I V E 
la proiectul de hotarare privind alocarea de la bugetul local a sumei 
cumulate de 10.000 lei, parohiilor „Adormirea Maicii Domnului” si 

„Sfantul Ilie” din municipiul Falticeni 
 
 
 
 Conform prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, de la bugetele locale se pot aloca sume 
pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si 
functionarea unitatilor de cult cu venituri reduse, pentru construirea si 
repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea 
bunurilor apartinand cultelor. 
 Date fiind cererile depuse catre Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” si „Sfantul Ilie” din municipiul Falticeni prin care solicita sprijin 
financiar pentru efectuarea lucrarilor de consolidare si reparatii capitale, 
propun Consiliului Local al Municipiului Falticeni, spre analiza si 
aprobare, alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, celor doua 
unitati de cult. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing.Vasile Tofan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       R O M Â N I A            
JUDEŢUL  SUCEAVA      proiect 

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                  F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

municipiului Falticeni inscrise in anexa nr.4 la H.G.nr.1357/2001 privind 
atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, 

oraselor si comunelor din judetul Suceava, modificata prin H.G.nr.1170/2004 si 
H.G.nr.1564/2006 

 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la 
nr.15128/2.07.2007 ;  

- raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala, 
înregistrat la  nr. 15129/2.07.2007 ; 

În temeiul prevederilor art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.1 si art.47 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Falticeni, judetul Suceava, a suprafetei de 958 m.p. din totalul suprafetei 
de 3.200 m.p.inscrisa la pozitia nr.432 din anexa nr.4 la H.G.nr.1357/2001, 
modificata si completata prin H.G.nr.1170/2004 si H.G.nr.1564/2006. 
 Art.2. – Pozitia 432 , coloana 4 din anexa 4 la H.G.nr.1357/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins: 

„B-dul Revolutiei –S =2.242 m.p.” 
 Art.3. – Directia tehnica si Directia economica din cadrul Primariei municipiului 
Falticeni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
 
                      INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

   
              A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU, 
                Mihaela Busuioc 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  

              JUDEŢUL  SUCEAVA      proiect 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                  F Ă L T I C E N I 

H O T Ă R Â R E 
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a autoturismului 

DACIA 1310 berlina-proprietatea privata a municipiului Falticeni 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la 
nr.15130/2.07.2007 ;  

- raportul de specialitate al Directiei tehnice, înregistrat la  nr. 
151312.07.2007 ; 

- referatul de disponibilizare inregistrat la nr.12989/3.07.2007, aprobat 
de primarul municipiului Falticeni ; 

- adresa nr.2989/2007 a Colegiului National « Nicu Gane » Falticeni’ ; 
- adresa nr.3379/2007 a Colegiului Agricol Falticeni ; 
- adresa nr.3348/2007 a Grupului Scolar  « Mihai Bacescu » Falticeni ;  

În temeiul prevederilor pct.1.2 din anexa 2 la H.G.nr.841/1995 privind 
procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand 
institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale 
O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare 
si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al 
unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001 ; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.c si alin.5, lit.b, art.45, alin.3 si 
art.47 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a 
autoturismului DACIA BERLINA 1310 L, anul de fabricatie 1994, nr.de identificare 
UU1R11711S2522201, nr.de omologare A0DA110C1219212, serie motor 137917, 
proprietatea privata a municipiului Falticeni. 
 Art.2. – Pretul de pornire al licitatiei este de 667,85 lei, conform fisei de 
evaluare prevazuta in anexa nr.1. 
 Art.3 – Se aproba Caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica 
deschisa cu strigare a autoturismului DACIA BERLINA 1310 L, prevazut in anexa 
nr.2. 
 Art.4 – Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.5. – Directia tehnica, Directia economica si Comisia de evaluare a ofertelor 
prezentate la licitatia publica, numita prin dispozitia primarului, vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
                              INIŢIATOR, 
                               PRIMAR,  
                         Ing. Vasile Tofan  
              A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU, 
                Mihaela Busuioc 
 



 
R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
Nr.15130 din data de 2.07.2007 
 
 
 

E X P U N E R E     D E     M O T I V E 
la proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa 
cu strigare a autoturismului DACIA 1310 berlina-proprietatea privata 

a municipiului Falticeni 
 
 
 Autoturismul DACIA BERLINA 1310 L, aflat in proprietatea privata 
a municipiului Falticeni, are o durata de utilizare consumata, motiv pentru 
care se impune aplicarea procedurii de transmitere fara plata si de 
valorificare a acestui obiectiv, cu respectarea prevederilor H.G.nr.841/1995, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 In acest sens, s-au facut demersuri privind transmiterea fara plata a 
autoturismului in proprietatea altor institutii publice locale, respectiv s-au 
transmis oferte Colegiului National „Nicu Gane” Falticeni, Colegiului 
Agricol Falticeni si Grupului Scolar „Mihai Bacescu” Falticeni, institutii 
care au refuzat transferul de proprietate asupra bunului intrucat dispun de 
un astfel de mijloc de transport sau ca acesta nu corespunde utilitatii 
institutiei respective. 
 Etapa urmatoare consta in valorificarea autoturismului DACIA 
BERLINA 1310 L, prin procedura de licitatie publica deschisa cu strigare, 
pretul de pornire fiind stabilit la valoarea de inventar prevazuta in 
evidentele contabile ale primariei. 
 Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului 
Falticeni proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 
deschisa cu strigare a autoturismului DACIA 1310 berlina-
proprietatea privata a municipiului Falticeni. 
 
 

 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing.Vasile Tofan 
 
 
 
 
 



 
 
R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
Nr.15131 din data de 2.07.2007 
 
 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa 
cu strigare a autoturismului DACIA 1310 berlina-proprietatea privata 

a municipiului Falticeni 
 
 
 Avand in vedere ca durata de folosinta a autoturismului DACIA 
BERLINA 1310 L, aflat in proprietatea privata a municipiului Falticeni, a 
expirat, si faptul ca acesta se afla intr-o stare de functionare buna, este 
posibila valorificarea bunului prin procedura de licitatie publica deschisa 
cu strigare. 

Autoturismul DACIA BERLINA 1310 L, anul de fabricatie 1994, 
nr.de identificare UU1R11711S2522201, nr. de omologare 
A0DA110C1219212, serie motor 137917, a facut obiectul ofertei de 
transmitere fara plata a dreptului de proprietate catre alte institutii 
publice, iar in urma refuzului scris al acestora, se impune aplicarea 
procedurii de vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare in 
conformitate cu prevederile pct.1.2 din anexa 2 la H.G.nr.841/1995 
privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor 
apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care 
alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-
teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001 . 
 Pretul de pornire al licitatiei este de 667,85 lei, respectiv valoarea 
de inventar prevazuta in evidentele contabile ale primariei. 
 Conditiile de participare la licitatia publica, modul de desfasurare al 
licitatiei, precum  si alte elemente de ordin tehnic si juridic urmarite, sunt 
prevazute in caietul de sarcini supus spre aprobare Consiliului Local. 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC, 
Ing.Octavian Perju 

 
 
 



 
ROMÂNIA            

             JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNJICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statelor de funcţii prin transformarea a şapte funcţii 

contractuale de muncitor calificat I şi a unei funcţii contractuale de muncitor 
necalificat în funcţii contractuale de şofer din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului şi a unităţilor subordonate acestuia.  
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 
- expunerea de motive a d.lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată sub 

nr. 15126 / 02.07.2007 ; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat sub nr. 

15127 / 02.07.2007;   
În baza prevederilor pct. 29 din anexa V/2C la O.G. nr. 10 / 2007, privind 

creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” şi alin. 3, lit. “b”; art. 45, 
alin. 1 şi art. 47 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni, prin transformarea a două funcţii contractuale de 
muncitor calificat I din cadrul Compartimentului administrativ-protocol în funcţii 
contractuale de şofer. 
 Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcţii al sectorului public reparaţii-
întreţinere, prin transformarea a patru funcţii contractuale de muncitor calificat I în 
funcţii contractuale de şofer. 
 Art.  3.  Se aprobă modificarea statului de funcţii al sectorului public de 
salubritate, prin transformarea a unei funcţii contractuale de muncitor necalificat în 
funcţie contractuală de şofer. 
 Art. 4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2007 
 Art. 5. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   INIŢIATOR, 

                PRIMAR, 
                             Ing. Tofan Vasile              AVIZAT, 

                                                      Secretar municipiu 
                                  Busuioc Mihaela 

 
 
 



 
 

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          Proiect     
                     F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind vânzarea unei  locuinţe către titularul contractului de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, cu  modificarile si completarile 
ulterioare 

  
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.15245 / 11.07.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.15246 / 11.07.2007; 

- cererea d-lui Soldanescu Gigel , înregistrată sub nr. 13537 / 10.07.2007 ; 
În baza prevederilor art. 1 din Legea 85 / 1992, privind vânzarea de locuinţe şi 

spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat ; 

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi 
art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art. 1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţelor  către titularii contractulelor de 
închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Soldanescu Gigel Ana Ipatescu, bl. 68, sc. C, ap. 1 
 

Art.2.   -  Se aproba vanzarea in 12 rate lunare a apartamentului prevazut la 
art. 1. 

Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
 
 
 INIŢIATOR,  
  PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  
 
 
               A V I Z A T,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
             Mihaela Busuioc 

 



 
   R O M A N I A 
  JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV 
Nr 15246 / 11.07.2007 

 
 
 
 

Raport de specialitate 
Privind vanzarea unei locuinte catre titularul contractului de inchiriere 

in conformitate cu prevederile  
 Legii 85/ 1992, cu  modificarile si completarile ulterioare 

 
 
 
 

 
 Urmare a cererii de cumparare inregistrata sub nr. 13537 / 
10.07.2007, depusa de catre dl. Soldanescu Gigel prin care solicita 
cumpararea imobilului detinut in calitate de chirias in  baza de 
contractului  de inchiriere nr. 6099 / 01.09.1992, constatandu-se ca 
este la zi cu plata chiriei si a utilitatilor consider oportun vanzarea 
acestui imobil catre chirias conform L 85/ 1992, cu  modificarile si 
completarile ulterioare 

Avand in vedere situatia financiara a dlui Soldanescu Gigel 
recomandam vanzarea imobilului cu plata in rate, pe o perioada de 1 ( 
unu  ) an de zile. 

 
 
 
 
 
 

Compartiment spatiu locativ, 
Insp. pr Marius Cires 

 
 
 



    R O M A N I A 
  JUDETUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
   PRIMAR 

Nr 15245 / 11.07.2007 
 
 
 

Expunere de motive  
Privind vanzarea unei locuinte catre titularul contractului de inchiriere 

in conformitate cu prevederile  
 Legii 85/ 1992, cu  modificarile si completarile ulterioare 

 
  
 
 Analizand cererea de cumparare a locuintei formulata de catre titularul contractului de 
inchiriere, respectiv dl. Soldanescu Gigel, propun vanzarea in conditiile Legii  85/1992 cu 
modificarile si completarile ulterioare, a imobilului cu destinatia locuinta, construit din fondul 
de stat. . De asemenea, avand in vedere situatia materiala a domnului Soldanescu Gigel, 
propun vanzarea imobilului pe care acesta il ocupa, in rate, pe o perioada de 1 (unu) an de 
zile. 
 Vanzarea de locuinte este permisa numai titularului contractului de inchiriere incheiat 
in baza actelor normative sus mentionate.. 
 
 
 
 
        INITIATOR, 
     Primar, 
    Ing. Vasile Tofan 

 


	   INIŢIATOR, 
	                                  Busuioc Mihaela 
	H O T Ă  R Â R E 


