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    ROMÂNIA                                           JUDEŢUL  SUCEAVA 

                PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 

    725200  FĂLTICENI                            tel: + 40 230 542056  

    Str. Republicii,  nr.13                          fax: + 40 230 544942 

                              email: fălticeni@fălticeni.ro 

 

 

REGISTRUL 

PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

 

Nr. 
crt. 

Data emiterii anul 
2020 

Conținutul pe scurt al dispoziției 

Luna Ziua 

1. ianuarie  07 Privind modificarea programului de lucru a salariaților Primăriei 
municipiului Fălticeni in perioada 06-28.01.2020. 

2. ianuarie  07 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea  proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

3 ianuarie  07 Privind  încetarea contractului individual de munca a dlui.  IRIMIEA 
MIHAI muncitor calificat I  in cadrul Sectorului transport-reparații 
întreținere din subordinea primarului municipiului  Fălticeni. 

4. ianuarie  07 Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 
conducere de sef de serviciu in cadrul Serviciului Public Comunitar Local 
de  Evidenta a Persoanelor  Fălticeni de către dl. TODICA GABRIEL,   
inspector,  clasa  I,  gradul profesional superior in cadrul 
Compartimentului de evidenta a persoanelor,  începând cu data de 
01.01.2020. 

5 ianuarie   07 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei.  NEDELCU 
ELENA,  îngrijitor in cadrul Direcției administrația piețelor din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

6 ianuarie   07 Privind  modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. TIMOFTE  MIHAELA .  

7 ianuarie   07 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. PADURARU ELENA . 

8 ianuarie   07 Privind încetarea dreptului  la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna BOZU DUMITRITA ANDREEA . 

9 ianuarie   07 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de  dl. LAZAR  NICOLA . 

10 ianuarie   07 Privind suspendarea dreptului la stimulentul  educațional acordat sub 
forma de tichete sociale pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 
Legea 248/2015. 

11 ianuarie   08 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

12 ianuarie   08 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului MIRON MIHAI, 
conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

13 ianuarie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, 
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reprezentata de dna. TIRDEA  NICOLETA .   

14 ianuarie   08 Privind încadrarea in munca pe perioada determinata a dlui. MITRIA 
DUMITRU-MARCEL ca asistent personal in cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

15 ianuarie   09 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante 
de director executiv din cadrul Direcției de urbanism din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni. 

16 ianuarie   10 Privind modificarea raportului de serviciu al dlui ODEH TAREK-ALIN, 
inspector , clasa I,  gradul profesional asistent din cadrul Serviciului 
financiar- contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Fălticeni, prin transfer in interesul serviciului la Agenția de 
Plați si Intervenție in Agricultura-Centrul Județean Suceava. 

17 ianuarie   13 Privind constituirea  Comisiei  de evaluare a ofertelor depuse  la 
procedura simplificata organizata pentru atribuirea contractului de 
achiziție având ca obiect Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul 
de investiții „Asfaltare strada Vasile Ciurea din Municipiul Fălticeni, 
județul Suceava. 

18 Ianuarie    13 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor minorului AGAPE 
CALIN PETRU conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

19 ianuarie   13 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentate de dna SOPON  IONELA 
VASILICA .  

20 ianuarie   13 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna VISAN MARINELA ROMICA.  

21 ianuarie   13 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de  
dl. CHIHAIA NECULAI. 

22 ianuarie   13 Privind acordarea de ajutor social, in condițiile Legii nr.416/2001, 
familiei reprezentate de dl. MOLDOVEANU FLORIN. 

23 ianuarie   13 Privind acordarea dreptului de ajutor social, in condițiile Legii nr. 
416/2001,familiei reprezentate de dna. IVAN VIORICA. 

24 ianuarie   13 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita numitului VATAVU 
IOAN, conform Legii  448/2006, republicata cu modificările  si 
completările ulterioare. 

25 ianuarie   14 Privind încetarea  plații indemnizației de însoțitor numitei  CICU ELENA 
conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările  
ulterioare. 

26 ianuarie   15 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze 
naturale. 

27 ianuarie   15 Privind numirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru promovarea in gradul profesional imediat  
superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni.                                                                                               

28 ianuarie   15 Privind numirea dnei. DARABA  ILEANA, prin transfer in interesul 
serviciului de la Primăria Comunei  Dolhești, in funcția de inspector, 
clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului   fond 
funciar/ Serviciul juridic, registrul agricol din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni. 

29 ianuarie   15 Privind încetarea  contractului  individual de munca al dlui. GEMANARI 
MIHAI-ADRIAN, muncitor calificat I, in cadrul Sectorului amenajare 
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teritoriu, spatii verzi  din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

30 ianuarie    15 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. VORNICU 
ELENA –DANIELA  asistent personal in cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

31 ianuarie  15 Privind majoritatea indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu 
handicap grav. 

32 ianuarie  15 Privind desemnarea persoanei  responsabile de relația cu Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației pentru obiectivul de 
investiții  
REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU”, 
STR. NICOLAE BELDICEANU, NR. 23, MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDETUL 
SUCEAVA. 

33 ianuarie   15 Privind modificarea raportului de serviciu al dnei. Inspector TIMOFTE 
MARIANA prin mutarea temporara din cadrul Serviciului financiar-
contabilitate in cadrul Serviciului Impozite si taxe din  aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

34 ianuarie   16 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorii BALTEANU DARIUS 
IONUT PAVEL SI RUSU AMALIA SABINA IULIANA. 

35 ianuarie   16 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dl. CONSTANTIN MURES. 

36 ianuarie   16 
Privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dl. MIRON MIHAI.  

37 ianuarie   17 Privind aprobarea  planului de servicii pentru minorul AMIHALACHIOAIE 
SERBAN ADRIAN. 

38 ianuarie   17 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul RASCOVSCHI 
GEORGE-OCTAVIAN. 

39 ianuarie   17 Privind numirea unei comisii de inventariere a bunurilor aflate in 
gestiunea dnei. TIMOFTE MARIANA, inspector superior in cadrul 
Serviciului financiar-contabilitate, in vederea predării-primirii gestiunii. 

40 ianuarie   20 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor minorei BALICA ELIZA 
MARIA  cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

41 ianuarie   21 Privind  continuarea plații indemnizației cuvenita minorei PASAN 
INGRID COZETTE cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal,  PASAN GABRIEL  LUCIAN. 

42 ianuarie   22 Privind desemnarea persoanelor responsabile de organizarea  si 
funcționarea Monitorului  Oficial Local. 
 

43 ianuarie   22 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a PFA. 
ONOFREI BOGDAN  Fălticeni  pentru autovehiculului marca Dacia Logan 
. 

44 ianuarie   22 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. COSTEA 
MARIA  asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

45 ianuarie   22 Privind numirea  dlui. LUNGU MARIUS –ADRIAN  in funcția publica de 
execuție de auditor, clasa I, gradul profesional  superior in cadrul 
Compartimentului de audit din aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Fălticeni. 

46 ianuarie   23 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 

47 ianuarie   27 Privind încetarea pentru încălzirea  locuinței cu energie electrica. 

48 ianuarie   27 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
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contestațiilor,  pentru  ocuparea a trei funcții  publice de execuție 
vacante din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

49 ianuarie   27 Privind promovarea dnei. asistent social PRISACA  FLORENTINA DENIS  
in treapta de competenta-practicant din cadrul Direcției de Asistenta  
Sociala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

50 ianuarie   27 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. ASPINOAIE 
LOREDANA asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

51 ianuarie   27 Privind încadrarea in munca pe perioada determinata a dlui. BALICA 
CRISTIAN-MIHAI ca asistent personal  in cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

52 ianuarie   28 Privind încetarea  indemnizației de însoțitor a numitului PREUTESCU 
ALEXANDRU conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

53 Ianuarie    28 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia 
reprezentata de dna ANTONIA GABRIELA. 

54 ianuarie   28 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia 
reprezentata de dna MANTU MARIA. 

55 ianuarie   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna AIOANEI ILENUTA.  

56 ianuare   28 Privind încetarea dreptului  la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. PIRVAN  LIGIA MARTA. 

57 ianuarie   28 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata  de dna BAESU SORINICA CATALINA. 

58 ianuarie   30 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. MELINTE 
LILI-VIORICA , conservator,  gradul I A in cadrul Muzeului  „Galeria 
Oamenilor de Seama” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

59 ianuarie   31 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor  Social pentru 
MBINA LUCICA. 

60 ianuarie   31 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. SENCIUC  
ELENA asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

61 februarie   03  Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza  acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri  europene nerambursabile. 

62 februarie   03 Privind modificarea componentei comisiei de concurs pentru ocuparea  
funcției  publice de conducere vacante de director executiv din cadrul 
Direcției de urbanism din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

63 februarie   03 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia 
reprezentata de dna MURARIU VIOLETA  ADRIANA. 

64 februarie   03 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei s a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna MARGINEANU 
RAVEICA IULIANA.  

65 februarie   03 Privind stabilirea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dl. VADUVA DANIEL  
ALEXANDRU. 

66 februarie   03 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna GAFITA ELENA . 

67 februarie   03 Privind numirea unui curator special pentru minorul OLARIU STEFAN. 

68 februarie   05 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului GHERMAN 
NECULAI  FLORIN, cf. Legii 448/2006,  
republicata cu modificările si completările ulterioare. 
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69 februarie   05 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului COSTEA 
CIPRIAN FLORIN, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

70 februarie   05 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului SUMAN PAVEL, 
cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările ulterioare.  

71 februarie   05 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei BORDIANU 
ELENA, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

72 februarie   05 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita minorei SANDU ADELA 
IOANA, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare, reprezentant legal tata SANDU PETRU ADRIAN. 

73 februarie   05 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei STIRBU 
PARASCHIVA, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

74 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. TEODORESCU FLORIN, guard, din cadrul 
Corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni.  

75 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. CIOFU IOANA, BIBLIOTECAR GRADUL  
IA,                                                          din cadrul Bibliotecii municipale 
„EUGEN LOVINESCU” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

76 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PANZARIU GHEORGHE, muncitor 
calificat IV, din cadrul Muzeului municipal „MIHAI BACESCU”  din 
subordinea primarului Fălticeni. 

77 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. POP VASILE, referent gradul IA,  din 
cadrul Centrului cultural  „Grigore Vasiliu Birlic” din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

78 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BOLOHAN VASILE-OCTAVIAN, referent 
debutant din cadrul Centrului cultural „Grigore  Vasiliu Birlic”  din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

79 Februarie    05 Privind stabilirea salariului dnei. VALEANU LAURA-MARIA, bibliotecar 
gradul I, din cadrul Bibliotecii municipale „Eugen Lovinescu” din  
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

80  februarie   05 Privind numirea dnei. HOSTINARIU NICOLETA-MELANIA  in funcția de 
bibliotecar responsabil in cadrul Bibliotecii municipale „Eugen 
Lovinescu”  din subordinea  primarului municipiului Fălticeni si stabilire 
salariului. 

81 februarie    05 Privind stabilirea salariului dnei. NAZAROV ANA, muzeograf gradul IA,  
din cadrul Muzeului municipal „Mihail Sadoveanu” din  subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

82  februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. IORDACHE LAVINIA ROXANA, bibliograf 
debutant, din cadrul  Muzeului Apelor „MIHAI BACESCU” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

83 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dnei. GHIBAN ELENA-
LOREDANA,conservator,gradul II, din cadrul  Muzeului municipal 
„Mihail Sadoveanu” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

84 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. CRACIUN MARIA, sef birou gradul II, din 
cadrul Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

85 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. BUHLEA GAROFITA, conservator  
treapta IA, din cadrul Muzeului municipal „Galeria Oamenilor de 
Seama” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

86 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. BUCOVINEANU CLEMENTINA, 
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conservator, gradul IA, din cadrul Muzeului Apelor „ Mihai Băcescu” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

87 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MATEI FLORIN, îngrijitor, din cadrul 
Bibliotecii municipale ‚ „EUGEN LOVINESCU” din  subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

88 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dnei. MACOVEI MIHAELA CRISTIN , îngrijitor 
I ,        din cadrul Muzeului municipal „Mihail Sadoveanu” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

89 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. FILIP CATALIN, muncitor calificat I, din 
cadrul Muzeului municipal „MIHAI BACESCU” din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

90 februarie    05 Privind stabilirea  salariului dnei. ARSINTE NADIA , îngrijitor I,  din cadrul 
Muzeului municipal „Galeria  Oamenilor de Seama” din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

91 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. ADRIAN ANA, muncitor calificat I, din 
cadrul Muzeului municipal „ M.  Băcescu” din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

92 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. COCEAN  DUMITRU, guard, din cadrul 
Corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 
 

93 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. CIUBOTARU DUMITRU, guard, din 
cadrul Corpului de paza din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

94 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BEJENARIU VALENTIN, guard, din cadrul 
Corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

95 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dlui. OLTEANU DAN CRISTINEL, guard, din 
cadrul Corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni 

96 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. LUCA DANUT, guard, din cadrul  
Corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

97 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GOREA PAULICA  CATALIN, guard, din 
cadrul Corpului de paza din  subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

98 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. DRILEA  VASILE, guard, din cadrul 
Corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

99 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BUCOVINEANU GHEORGHE, guard, din 
cadrul Corpului de paza din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

100 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MURARIU TONY FLORIAN, guard, din 
cadrul Corpului de paza din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

101 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ATOMEI VASILE, guard, din cadrul 
corpului de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

102 februarie   05  Privind stabilirea salariului dnei. VIRLAN MARIA pe funcția de muncitor 
calificat I, din  cadrul Cantinei de ajutor social din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

103 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. STANCA ALIN - GEORGE, paznic, din 
cadrul Bazei de Agrement „NADA FLORILOR” Fălticeni din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

104 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CALUSERU VASILE, paznic, din cadrul 
bazei de agrement”Nada Florilor” Fălticeni din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 
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105 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ROTARU GABRIEL, paznic din cadrul 
Bazei de  Agrement „Nada Florilor” Fălticeni din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

106 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. CIOFU ALINA RAMONA, îngrijitor, din 
cadrul Bazei de  Agrement „Nada Florilor”  Fălticeni din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

107 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. MURARIU LUMINITA, îngrijitor, in 
cadrul Bazei de Agrement ”Nada Florilor” Fălticeni din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

108 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. POPA IONELA, casier, din cadrul Bazei 
de Agrement „Nada Florilor” Fălticeni din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

109 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. DUCEAG ANTONICA VERONICA, casier 
din cadrul Bazei de Agrement „Nada Florilor” Fălticeni din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

110 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. GOROVEI  ANGELA, casier, din cadrul 
Bazei de  Agrement „Nada Florilor” Fălticeni din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 
 

111 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MURARIU COSTEL, muncitor calificat III, 
din cadrul Bazei de Agrement „Nada Florilor” Fălticeni din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

112 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PUTINA CRISTIAN CONSTANTIN, 
muncitor calificat  I, din cadrul Bazei de  Agrement „Nada  Florilor” 
Fălticeni din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

113 februarie     05 Privind stabilirea salariului dlui. PRICOP –PARASCA TICU-DOREL, 
inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Bazei de Agrement „Nada 
Florilor” Fălticeni din  subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

114 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. LUNGU MARIUS - ADRIAN, auditor clasa 
I, gradul profesional  superior din cadrul Compartimentului de audit din 
aparatul de specialitate al primarului Fălticeni. 

115 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. TIMOFTE MARIANA , inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

116 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. SCHEULEAC MIRELA GABRIELA, 
inspector, gradul profesional superior din cadrul Serviciului financiar - 
contabilitate din aparatul de specialitate ala primarului municipiului 
Fălticeni. 

117 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. OLARASU ANAMARIA, inspector, gradul 
profesional asistent din cadrul Serviciului resurse umane din aparatul 
de specialitate  al primarului municipiului Fălticeni. 

118 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. PINTEA MIHAELA SAVETUCA, inspector, 
gradul profesional superior in cadrul Compartimentului autoritate 
tutelara din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

119 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. FERARU IOAN GABRIEL, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului registru 
agricol, arhiva din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

120 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. DARABA ILEANA, inspector, clasa I, 
gradul profesional principal din cadrul Compartimentului fond funciar 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
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121 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. COTOFREI VASILE, referent, gradul 
profesional  profesional principal, din cadrul Serviciului voluntar pentru 
situații de urgenta din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

122 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. BALAU CARMEN, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului registru  agricol, 
arhiva din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

123 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GHEORGHIU IOAN, consilier, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului fond funciar din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

124 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. ALECSIU ANCUTA, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului fond funciar din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

125 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. CIOCAN SIMONA CRISTINA, consilier 
juridic, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului 
legalitatea si circuitul actelor administrative din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

126 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. MATEI SILVIU CONSTANTIN, consilier 
juridic, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic, 
din  aparatul de specialitate al  primarului municipiului Fălticeni. 

127 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. STOLERU COSTICA, consilier juridic 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului juridic din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

128 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. DUMITRIU SERGIU, sef serviciu, gradul II 
din cadrul Serviciului juridic, registru agricol, arhiva din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
 

129 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. COTOFREI ELENA, inspector gradul 
profesional superior in cadrul Compartimentului persoane cu handicap 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

130 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. ASOFIEI VIORICA, referent, gradul 
profesional superior in cadrul Compartimentului beneficii de asistenta 
sociala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

131 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. ROTARU ELENA, director executiv din 
cadrul Direcției de asistenta sociala din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

132  februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BEJENAR IULIAN PETRU, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului spațiu locativ 
din aparatul de specialitate ala primarului municipiului Fălticeni. 

133 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CIRES MARIUS, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului spațiu locativ din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

134 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. RADEANU MIOARA, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului de mediu din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

135 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. VACARIUC SIMONA IULIANA, consilier, 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de mediu din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

136 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. NAFORNITA ANTON, director executiv, 
gradul I din cadrul Direcției tehnice din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 
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137 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GHIDUC ALEXANDRU IOAN, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului administrarea 
si gestionarea domeniului public si privat din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

138 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. HARMANESCU VALERIA , inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului administrarea 
si gestionarea domeniului public si privat din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni.  

139 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. SIMERIA DOINA, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism si disciplina 
in construcții din aparatul  de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

140 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BUJOR CORNELIU, referent, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism si disciplina 
in construcții din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

141 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GAGIU FLAVIUS ANDREI, director 
executiv, gradul II, din cadrul Direcției urbanism si disciplina in 
construcții din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

142 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. TEODOSIU IULIAN MARIUS, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului informatica 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

143 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dnei. SAVESCU BRANDUSA, consilier, gradul 
profesional superior, din  cadrul Compartimentului informatica din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

144 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GRIGORAS  ADRIAN CONSTANTIN, 
inspector, gradul profesional principal din cadrul Corpului de control 
comercial din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

145 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MOROSANU VASILE IULIAN, sef serviciu, 
gradul II din cadrul Serviciului administrativ-control-achizitii din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

146 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MITREA VASILE, inspector gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului sprijinire si îndrumare 
asociații de proprietari din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

147 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. VALEANU MARIA, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului informare publica si 
mass-media din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

148 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. SAVESCU ALEXANDRU GABRIEL, 
inspector, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului 
programe, proiecte de dezvoltare din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

149 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BUCULEI SILVIU STELIAN, consilier, 
gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului programe, 
proiecte de dezvoltare din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

150 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. HREBENCIUC ADRIANA, inspector, 
gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului relații publice 
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din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

151 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. HRISCU DANIELA SORINA,  referent de 
specialitate, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului  
relații publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

152 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CRACIUN LULU, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Serviciului resurse umane din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

153 februarie    05 Privind stabilirea  salariului dlui. RAILEANU NICU, sef serviciu, gradul II 
din cadrul Serviciului resurse umane, comunicare din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

154 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. IFTIMESCU LACRAMIOARA, inspector, 
gradul profesional asistent din cadrul Serviciului financiar-contabilitate 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

155 februarie   05 Privind stabilirea  salariului  dnei. CIUBOTARU FLORENTINA, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Serviciului   financiar-
contabilitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

156 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. BALASA MIHAELA, inspector, gradul 
profesional superior din  cadrul Serviciului financiar- contabilitate din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

157 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. FLOREA LAURA, sef serviciu, gradul II, 
din cadrul Serviciului financiar-contabilitate din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

158 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dnei. SILOCHE CLAUDIA SIMONA, consilier 
juridic, gradul profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

159 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. NIGA CRISTINA MIHAELA, inspector, 
gradul profesional asistent din cadrul Serviciului  impozite si taxe din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

160 februarie   05 Privind  stabilirea  salariului dlui. BURTEA IONUT DANIEL, inspector 
gradul profesional debutant din cadrul Serviciului impozite si taxe din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

161 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. COLESSA IULIAN CRISTIAN, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

162 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. ONICIUC RODICA MIHAELA, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

163 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. MOGAGE MIHAELA, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

164 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. FILIP ELENA, consilier juridic, gradul 
profesional principal din cadrul Serviciului impozite si taxe  din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
 

165 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. RAILEANU PARASCHIVA VALENTINA, 
consilier juridic, gradul profesional  principal din cadrul Serviciului 
impozite si taxe din aparatul de specialitate ala primarului municipiului 
Fălticeni. 

166 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHIRILA CONSTANTIN, inspector, gradul 



11 
 

profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

167 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BIGHIU GABRIEL CRISTIAN , inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Serviciului impozite si taxe din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

168 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. GONTARIU MARINELA, sef serviciu, 
gradul II,  din cadrul Serviciului impozite din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

169 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. BULAICON MARIA, director executiv, 
gradul II, din cadrul Direcției economice din aparatul de specialitate al  
primarului municipiului Fălticeni. 

170 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. RUSU SILVIU HARALAMBIE, 
administrator public, gradul II, din  aparatul de specialitate  al 
primarului municipiului Fălticeni. 
 

171 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dnei. BUSUIOC MIHAELA, secretar general 
municipiu, gradul II, din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 
  

172 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. BLANARIU  IULIANA, referent , gradul 
profesional debutant din cadrul serviciului public comunitar local de 
evidenta la persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

173  februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. VASILIU ANCA ELENA, inspector, clasa I, 
gradul profesional principal din cadrul Serviciului public comunitar local 
de evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

174 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. UNGUREANU MIHAELA, inspector, 
gradul profesional superior din cadrul Serviciului public comunitar local 
de evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

175 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. TODICA GABRIEL, sef serviciu, gradul II, 
din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului   Fălticeni. 

176 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dlui. TARNAUCEANU ANTON TIBERIU, 
consilier juridic, gradul profesional superior din cadrul Serviciului public 
comunitar local de evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

177 februarie    05 Privind stabilirea  salariului dnei. IONITA RODICA, inspector, gradul 
profesional superior din cadrul Serviciului  public comunitar local  de 
evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al  primarului 
municipiului Fălticeni. 

178 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dnei. ILIE ELENA, inspector, gradul 
profesional superior, din cadrul Serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

179 februarie    05 Privind stabilirea salariului dnei. ESANU MARIA , referent, gradul 
profesional superior din cadrul Serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

180 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. DUMITRIU MIHAELA, inspector, gradul 
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profesional superior din cadrul Serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

181 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei.  CONSTANTIN LENUTA, referent, gradul 
profesional superior din cadrul serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

182 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. MOROSANU MARCELLA  referent, 
treapta I A, din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a 
persoanelor din aparatul de specialitate ala primarului municipiului 
Fălticeni. 

183 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. MIRON ELENA,  inspector, clasa I, 
gradul profesional principal din cadrul Serviciului public  comunitar local 
de evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

184 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. AXINIA MIHAELA, referent, treapta IA,  
din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

185 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. LOGHIN MARIAN GHEORGHITA, 
referent, gradul profesional superior din cadrul Serviciului public 
comunitar local de evidenta a persoanelor din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

186 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. IFTODE MIRCEA-IULIAN, inspector de 
specialitate, gradul II, din cadrul Biroului de management al proiectelor 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

187 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dnei. OSOIANU NICULINA, muncitor calificat 
I, din cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

188 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. LUPU STELIAN, inspector de 
specialitate, gradul IA, din cadrul Biroului de management al proiectelor 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

189 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. HREBENCIUC SORIN, inspector de 
specialitate, gradul II, din cadrul Biroului de management al proiectelor 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

190 februarie   05 Privind  stabilirea  salariului dlui. HOLOTA GELU, șofer I, din cadrul 
Compartimentului auto din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

191 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. GRIGORAS TATIANA, muncitor calificat 
I, din cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

192 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. GAGIU CRINA-MARIA, inspector de 
specialitate, gradul II, din cadrul Unitatii municipale pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

193 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dlui. CHIRILA CORNELIU, consilier, gradul IA  
din cadrul Biroului de management al proiectelor din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

194 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BURLACU IULIAN, administrator I, din 
cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

195 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dnei. BUCHILA DORINA, referent, treapta II , 
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din cadrul Compartimentului  minoritati din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

196 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. ANANIA IONELA, polițist local, clasa I, 
gradul profesional asistent din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate ala primarului municipiului Fălticeni. 

197 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MOROSANU PETRU, politist local, clasa 
I, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

198 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. TULBURE GRIGORE, politist local, clasa 
III, gradul 

   profesional debutant din cadrul Directiei de Politie Locala din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

199 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. MIHAI DUMITRU, politist local, clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

200 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. LOZNICERIU COSTICA, politist local, 
clasa III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

201 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BUHLEA PAUL, director executiv, din 
cadrul Directiei de Politie Locala din aparatul de specialitate al 
primarului Fălticeni. 

202 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. SCUTARU OVIDIU TRAIAN, politist  
local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Directiei de Politie 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

203 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. IRIMIA GHEORGHE, politist local, clasa 
III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

204 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GHERMAN GAVRIL, politist local, clasa 
III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

205 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. AXINTE AUREL, politist local, clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

206 februarie   05 Privind  stabilirea  salariului dlui. ILIE GHEORGHE, politist local, clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

207 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. ILISEI DUMITRU, politist local, clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului  municipiului Fălticeni. 

208 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ONEA VASILE, politist local, clasa III, 
gradul profesional principal din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

209 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui.  EPURE MIHAI CATALIN, politist local, 
clasa III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

210 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. IRIMIA COSTICA CORNEL, politist local, 
clasa I, gradul profesional principal din cadrul Directiei de Politie Locala 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

211 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PINTICANU  MARIUS ANDREI, politist 
local, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Directiei de Politie 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
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212 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. FINAGA ECHIM, politist local, clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

213 februarie    05 Privind stabilirea salariului dlui. CIUBOTARU DUMITRU IULIAN, politist 
local, clasa III, gradul profesional debutant din cadrul Directiei de Politie 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

214 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GUIA CRISTIAN, politist local, clasa III, 
gradul profesional asistent din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

215 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. RADU BOGDAN, politist local , clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

216 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. AXINTE NECULAI, politist local, clasa II, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

217 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GONTARIU FLORIN, politist local, clasa 
III, gradul profesional asistent din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

218 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. MUNTEANU VASILE, politist local, clasa 
III, gradul  profesional debutant din cadrul Directiei  de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

219 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. SIRBU ANDREI SORIN, politist local, 
clasa I, gradul profesional principal din cadrul Directiei de Politie Locala 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

220 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. STOICA REMUS CONSTANTIN, politist 
local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Directiei de Politie 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

221 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. HARABAGIU VASILE, politist local, clasa 
III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

222 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MOSNEAGU CRISTIAN LUCIAN, politist 
local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

223 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ARTENI TOADER, politist local, clasa III, 
gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

224 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GHEORGHITA VASILE CRISTINEL, politist 
local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

225 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. TIGANASU MIHAI, politist local, clasa 
III, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala din 
aparatul de specialitate al  primarului municipiului Fălticeni. 

226 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. HRITCU ROBERT SORIN, politist local, 
clasa II, gradul profesional superior din cadrul Directiei de Politie Locala 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

227 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. HAPAU IULIANA, muncitor calificat IV, 
din cadrul Sectorului  amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

228 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. FAGARAS DUMITRU, muncitor calificat I, 
din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 
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229 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GHERASIM MIHAI, muncitor calificat I, 
din cadrul Sectorului  amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

230 februarie    05 Privind stabilirea salariului dlui. PLACINTA CONSTANTIN, muncitor 
calificat I, din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

231 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. TODICA MARIA, muncitor calificat  I, 
din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

232 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. SPRIVAC DOINITA, muncitor calificat I, 
din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

233 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. PAVAL ANGELA, muncitor calificat I,  
din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi  din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

234 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. COSTIN MIHAELA VIOLETA, muncitor 
calificat IV, din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

235 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. HAPAU IONEL, muncitor necalificat I, 
din  cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

236 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PUIU MIRCEA, muncitor calificat II, din 
cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

237 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. JIANU NICUSOR, muncitor calificat I, din 
cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

238 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GASTESCU ION- ALEXANDRU, muncitor 
calificat II,  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

239 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHIPERI PETRU, muncitor calificat II, din 
cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului Fălticeni. 

240 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BUCATARU IONICA, muncitor calificat I, 
din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

241 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. TIMOFTE CONSTANTIN, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

242 februarie   05  Privind stabilirea salariului dlui. APETREI DANUT, muncitor necalificat I, 
din cadrul Sectorului  de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

243 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. STRATULAT CLAUDIU CONSTANTIN, sef 
secție, gradul II, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

244 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHIRILA C. CONSTANTIN, muncitor 
calificat II, din cadrul Sectorului transport- reparatii- întreținere din 
subordinea primarului municipiului  Fălticeni. 

245 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. GRUMAZESCU RADU CONSTANTIN, 
muncitor calificat IV, din cadrul Sectorului transport-reparatii-
intretinere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 
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246 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. APARASCHIVEI MIHAI DAN, muncitor 
calificat I, din cadrul Sectorului transport-reparatii- întreținere din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

247 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHIPERI CONSTANTIN, muncitor calificat 
II, din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

248 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHIPERI VASILE, muncitor calificat I, din 
cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

249 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. TANASA NICU, muncitor calificat I, din 
cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

250 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. SCURTU VASILE, muncitor calificat I, din 
cadrul Sectorului transport-reparatii- intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

251 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ANICULESEI MARCEL, muncitor calificat 
I, din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului Fălticeni. 

252 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dlui. IACOB TIBERIU CATALIN, muncitor 
calificat I, din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

253 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MARIN GABRIEL, muncitor necalificat I, 
din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

254 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. DOCHIA VASILICA,  sofer I, din cadrul 
Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

255 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MARIN PAVEL, sofer I, din cadrul 
Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

256 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. URSACHE CRISTIAN-GABRIEL, sofer I,din 
cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

257 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dlui. VALEANU GEORGEL, muncitor calificat 
I, din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

258 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ISACHI CRISTINEL, muncitor calificat I, 
din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

259 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHIRILA DUMITRU, sef secție,gradul II, 
din cadrul Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

260 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. LICHTEINSTEIN EDUARDCONSTANTIN, 
muncitor necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

261 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ICUTA GHEORGHE IULIAN, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

262 februarie   05 Privind stabilirea salarului dlui. NEGEL TRAIAN RADU, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 
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263 februarie   05 Privind stabilirea  salariului dnei. VISAN MARINELA ROMICA,  muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

264 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dnei. NEGEL ANGELICA, muncitor necalificat 
I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

265 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. NEGEL NICU CRISTINEL, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

266 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dlui. HOLOTA VIOREL, muncitor necalificat I, 
din  cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

267  februarie   05  Privind stabilirea salariului dlui.  TOPSAC DUMITRU, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de  salubritate  din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

268 februarie   05 Privind stabilirea salariului  dlui. DUMITRIU MIHAI, muncitor necalificat 
I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

269 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. CHELARU CRISTIAN CONSTANTIN, 
muncitor necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea  primarului municipiului Fălticeni. 

270 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PRUNDEANU CONSTANTIN, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului  de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni.  

271 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PASCARU GIULIAN LAURENTIU, 
muncitor necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

272 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MOROSANU PETRU-LUCIAN, muncitor 
necalificat I, din cadrul  Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

273 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MIHAI GHEORGHE, muncitor necalificat 
I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

274 februarie   05 Privind  stabilirea  salariului dlui. MIHAI ALEXANDRU, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului  de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

275 februarie   05  Privind stabilirea salariului dnei. MARIN TATIANA, muncitor necalificat 
I, din cadrul sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

276 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. VISAN VIOREL, muncitor necalificat I, 
din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

277 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. SOPON VASILE, muncitor necalificat I, 
din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

278 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. STOLERIU MIHAITA CONSTANTIN, 
muncitor necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

279 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. LITA ROBERT ANDREI, muncitor  
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului  municipiului Fălticeni. 



18 
 

280 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PACHITA VIRGIL, muncitor necalificat I, 
din cadrul sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

281 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MARIN BOGDAN PETRU, sofer I, din 
cadrul  Sectorului  de salubritate din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

282 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. EDU IOAN, muncitor necalificat I, din 
cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

283 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. DANILA VASILICA, muncitor necalificat I, 
din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

284 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. BIRGOANU PETRICA, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului  de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

    

285 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. TIMOFTE CONSTANTIN, muncitor 
necalificat I, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

286 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. APETREI DANUT, muncitor necalificat I, 
din cadrul Sectorului  de salubritate din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

287 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. STRATULAT CLAUDIU CONSTANTIN, sef 
sectie, gradul II, din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

288 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. VIRLAN DINU, ingrijitor I, din cadrul 
Directiei administratia pietelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

289 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. SESTAC ANA ELENA, ingrijitor I, din 
cadrul Directiei administratia pietelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

290 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GHERASIM CONSTANTIN, ingrijitor I, din 
cadrul Directiei  administratia pietelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

291 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui PISTOL VASILE, ingrijitor I, din cadrul 
Directiei  administratia pietelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

292 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. PAUN LUCICA, inspector de 
specialitate, gradul IA, din cadrul  Directiei  administratia pietelor din 
subordinea primarului  municipiului Fălticeni. 

293 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PASCU IANCU, ingrijitor I, din cadrul 
Directiei administratia pietelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

294 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. PADURARU ILIE, ingrijitor I, din cadrul 
Directiei administratia pietelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

295 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. ACASANDREI PETRU PUIU, ingrijitor I, 
din cadrul Directiei administratia pietelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

296 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. MOCANU LAURENTIU, ingrijitor I, din 
cadrul Directiei administratia pietelor din subordinea primarului 
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municipiului Fălticeni. 

297 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui.  GULIGA GHEORGHE, director executiv, 
gradul II, din cadrul Directiei administratia pietelor din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

298 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GRIGORIU ADRIAN, inspector de 
specialitate, gradul IA, din cadrul Directiei administratia pietelor din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

299 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui. GRIGORE RAZVAN ALEXANDRU, 
inspector de specialitate, gradul II, din cadrul Directiei administratia 
pietelor din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

300 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui.  BOAMBA GHEORGHE, referent, 
treapta IA, din cadrul Directiei administratia pietelor din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

301 februarie   05 Privind stabilirea salariului dlui BALAU LAURENTIU, inspector de 
specialitate, gradul IA, din cadrul Directiei  administratia pietelor din 
subordinea primarului  municipiului Fălticeni. 

302 februarie   05 Privind  stabilirea salariului dlui. AXINTE IOAN, ingrijitor I, din cadrul 
Directiei administratia pietelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

303 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. AIOANEI DANIELA LILIANA, ingrijitor I,  
din cadrul  Directiei administratia pietelor din subordinea primarului  
municipiului Fălticeni 

304 februarie   05 Privind  stabilirea salariului  dnei. AELENEI STEFANICA, referent, treapta 
I, din cadrul Directiei administratia pietelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

305 februarie   05 Privind stabilirea salariului dnei. MIRON ADRIANA, sef sectie, gradul II, 
din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

306 februarie   05 Privind  modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
reprezentate de dna BORDEI MIHAELA.  

307 februarie   05 Privind  aprobarea planului de servicii pentru minorul ANDRONACHE 
ARIS-PAVEL. 

308 februarie   05 Privind  încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dna FILIMON ALINA MIHAELA. 

309 februarie   05 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
reprezentate de dna MUNTEANU SIMINA.  

310 februarie   05 Privind  modificarea cuantumului alocatiei de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. OTVES ANAMARIA. 

311 februarie   05 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
reprezentate de dl. PETROSANU CONSTANTIN. 

312 februarie   06 Privind  suspendarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub 
forma de tichete sociale pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute de 
Legea 248/2015, minorilor DOCHITA DAVID ANDREI  

313 februarie   06 Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna BOTOSANU ELENA IULIANA. 

314 februarie   06 Privind  incetarea dreptului la alocatie de sustinere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna TANASA MIHAELA  

315 februarie   06 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dl.  SOPON TIBERIU CONSTANTIN  

316 februarie   06 Privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dl. DRAGOMIR ROBERT  
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317 februarie   06 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dna BIRIS ELENA. 

318 februarie     06 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitația 
publica deschisa având ca obiect vânzarea construcției in suprafața de 
326 m.p. si a terenului aferent in suprafața de 523 m. p. proprietatea 
privata a municipiului Fălticeni, situate in municipiul Fălticeni, str. 
Topitoriei nr 2A. 

319 februarie   06 Privind acordarea de ajutor social, in conditiile Legii nr.416/2001, 
familiei reprezentate de dna SOPON IONELA VASILICA. 

320 februarie   07 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

321 februarie   11 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor, pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din 
cadrul Primariei municipiului Fălticeni. 

322 februarie   11 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

323 februarie   12 Privind  numirea dlui. COSTEA CONSTANTIN CATALIN in functia 
contractuala de conducere de director executiv, gradul II, al Directiei de 
utilitati publice, institutie publica cu personalitate juridica din 
subordinea Consiliului local al municipiului Fălticeni. 

324 februarie    13 Privind  numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor, pentru ocuparea  a 2  functii contractuale vacante din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

325 februarie   14 Privind numirea dlui. GAGIU FLAVIUS –ANDREI  in functia publica de 
conducere de director executiv, gradul II, in cadrul Directiei de 
urbanism si disciplina  in construcții din aparatul de specialitate ala 
Primarului municipiului Fălticeni. 

326 februarie   14 Privind incetarea plații indemnizației de însoțitor minorei DULGHERIU 
SOFIA MARIA cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completarile ulterioare. 

327 februarie   17 Privind promovarea dlui. GRIGORAS ADRIAN-CONSTANTIN  in gradul 
profesional superior al funcției publice de executie inspector, clasa I, din 
cadrul Corpului  de control comercial din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni.  

328 februarie   17 Privind promovarea dlui. GONTARIU FLORIN in gradul profesional 
principal al functiei publice de executie politist local, clasa III, din cadrul 
Compartimentului circulație pe drumurile publice/ Directia Politia 
Locala din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

329 februarie   17 Privind promovarea dlui. IRIMIA  COSTICA-CORNEL in gradul profesional 
superior al functiei publice de executie politist local, clasa I,  din cadrul 
Compartimentului ordine si liniște publica si paza a bunurilor/ Directia 
Politia Locala din aparatul de specialitate ala primarului municipiului 
Fălticeni. 

330 februarie   19 Privind autorizarea încheierii unui contract de vânzare si numirea unui 
curator special pentru minora: MENINGO DANIELA MARIA. 

331 februarie    19 Privind stabilirea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia 
reprezentata de dna SCORTARI LOREDANA NICOLETA. 

332 februarie   19 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a 
cuantumului acesteia,familie reprezentata de dl. MUCILIANU BOGDAN  

333 februarie   19 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
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reprezentate de dna DOCHITA ANDREEA. 

334 februarie   19 Privind  modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
reprezentate de dna PLESA LOREDANA MARIA. 

335 februarie   19 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
reprezentate de dna ZAHARIE ANDREEA.  

336 februarie   19 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dna GAGIU ELENA.  

337 februarie   19 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dna AGANENCEI MARIA .   

338 februarie   19 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dna LUPESCU ANA MARIA . 

339 februarie   19 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  
reprezentata de dna NEDELCU  MIHAELA. 

340 februarie 
                                                      

  19                                                    Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de dna BOLOHAN PETRONELA. 

341 februarie 
 

  19 Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentate de dna DOCHITA CATALINA 
OANA . 

342 februarie   19 Privind  stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentate de  dna MURARU AURICA 
LUCIA  

343 februarie   21 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
ordinara. 

344 februarie   21 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
numitul VARGA MARIAN. 

345 februarie   21  Privind prelungirea suspendarii contractului individual de munca a dlui. 
VAMANU VASILE, asistent personal in cadrul Primariei municipiului 
Fălticeni. 

346 februarie    21 Privind autorizarea unui contract de vânzare si numirea unui curator 
special pentru minorii: OLARIU STEFAN SI OLARIU IOSIF. 

347 februarie   25 Privind numirea dlui. BURTEA IONUT-DANIEL in functia definitiva de 
inspector,clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului 
impozite si taxe din  aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

348 februarie   25 Privind incadrarea in munca pe perioada determinata a dnei. COSARCA 
GEORGETA-CRISTINA ca asistent personal in cadrul Primariei 
municipiului Fălticeni. 

349 februarie   25 Privind încadrarea in munca pe perioada determinata a dlui. STOICA 
EUGEN ca asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

350 februarie   25 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului DAMIAN 
VASILE, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

351 februarie   25  

   Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei VORNICU 
MARIANA, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

352 februarie   25 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului MOCANU 
PAUL, conform Legii 448/2006,republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

353 februarie   25 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna MECHECIUC ANA MARIA  
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354 februarie   25 Privind  acordarea gradației 4 dnei. PAVAL MIHAELA, asistent personal 
din cadrul  Primăriei municipiului Fălticeni. 

355 februarie   25 Privind  numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționarea a 
contestațiilor, pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante 
din aparatul de specialitate a primarului municipiului Fălticeni. 

356 februarie   25 Privind reorganizarea si stabilirea atribuțiilor Comitetului Local pentru 
Situații de Urgenta si a Centrului operativ cu activitate temporara-la 
nivelul Municipiului Fălticeni. 

357 februarie   26 Privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice. 

358 februarie   27 Privind  acordarea gradației 4 dlui. NACU AUREL, asistent personal din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

359 februarie   27 Privind  acordarea gradației 2 dlui . PADURARU ILIE- ingrijitor in cadrul 
Direcției administrația piețelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

360 februarie   27 Privind acordarea gradației 4 dnei. MOROSANU ALINA- asistent medical 
principal in cadrul Compartimentului de asistenta socio-medicala din 
subordinea municipiului Fălticeni. 

361 februarie   27 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului NISTOR MIHAI, 
conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

362 februarie   27 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familie reprezentata de dna COSARCA GEORGETA 
CRISTINA . 

363 februarie   27 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna CEAPARI ANA 

364 februarie   27 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna . ALEXANDRIOAIA ELENA ADINA.  

365 februarie   27 Privind autorizarea dezbaterii succesiunii, a încheierii actului de partaj 
succesoral si numirea unui curator special pentru minorul: VADUVA 
DAVID DANIEL. 

366 februarie   28 Privind  încetarea contractului individual de munca a dlui. STRATULAT 
CLAUDIU-CONSTANTIN sef secție, gradul II in cadrul Sectorului de 
salubritate din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

367 februarie   28 Privind  încetarea contractului individual de munca a dlui. APETREI 
DANUT, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

368 februarie   28 Privind  încetarea contractului individual de munca al dlui. TIMOFTE 
CONSTANTIN muncitor necalificat I in cadrul sectorului de salubritate 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

369 februarie  28 Privind încetarea contractului  individual de munca al dlui. BIRGOANU 
PETRICA,  muncitor necalificat I, in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

370 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. DANILA 
VASILICA, muncitor necalificat I  in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

371 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. EDU IOAN, 
muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
primarului  municipiului Fălticeni.  

372 februarie   28 Privind încetarea contractului de munca al dlui. PACHITA VIRGIL, 
muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din subordinea 
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primarului Fălticeni. 

373 februarie   28 Privind  încetarea contractului individual de munca al dlui LITA ROBERT-
ANDREI, muncitor necalificat  in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului Fălticeni. 

374 februarie   28 Privind încetarea contractului  individual  de munca al dlui. STOLERU 
MIHAITA- CONSTANTIN, muncitor necalificat I  in cadrul  Sectorului de 
salubritate din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

375 februarie   28 Privind încetarea contratului individual de munca al dlui. SOPON 
VASILE, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului Fălticeni. 

376 februarie  28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. VISAN 
VIOREL, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului Fălticeni. 

377 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. MARIN 
TATIANA, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

378 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. MIHAI 
ALEXANDRU, muncitor necalificat I in cadrul sectorului de salubritate 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

379 februarie   28 Privind încetarea  contractului individual de munca al dlui. MIHAI 
GHEORGHE, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

380 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. MOROSANU 
LUCIAN- PETRU, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate 
din subordinea primarului Fălticeni. 

381 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui PASCARU 
GIULIAN LAURENTIU, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de 
salubritate din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

382 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. PRUNDEANU 
CONSTANTIN, muncitor necalificat I in cadrul  Sectorului de salubritate 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

383 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. CHELARU 
RISTIAN CONSTANTIN, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de 
salubritate din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

384 februarie   28 Privind încetarea contractului individual  de munca al dlui. DUMITRIU 
MIHAI, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

385 februarie   28  Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. TOPSAC 
DUMITRU, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

386 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui HOLOTA 
VIOREL, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

387 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. NEGEL 
CRISTINEL, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului  de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

388  februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. NEGEL 
ANGELA, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

389 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca ala dnei. VISAN 
MARINELA –ROMICA, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de 
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salubritate din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

390 februarie   28 Privind  încetarea contractului individual  de munca al dlui. NEGEL 
TRAIAN-RADU, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de salubritate 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

391 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. ICUTA 
GHEORGHE- IULIAN, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de 
salubritate din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

392 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. 
LICHTENSTEIN EDUARDCONSTANTIN, muncitor  necalificat I in cadrul 
Sectorului de salubritate din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

393 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. MARIN 
BOGDAN-PETRU, șofer I in cadrul Sectorului de salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

394 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. 
APARASCHIVEI MIHAI-DAN, muncitor  calificat I in cadrul Sectorului de 
reparatii- întreținere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

395 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. MARIN 
PAVEL, șofer I in cadrul Sectorului de reparatii-intretinere din 
subordinea primarului Fălticeni. 

396 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. MARIN 
GABRIEL, muncitor necalificat I in cadrul Sectorului de reparatii-
intretinere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

397 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. DRILEA  
VASILE, guard in cadrul Corpului de paza din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

398 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. CALUSERIU 
VASILE, paznic in cadrul Bazei de agrement „NADA FLORILOR” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

399 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. URSACHE 
CRISTIAN-GABRIEL, șofer I in cadrul Sectorului de reparatii-intretinere 
din subordinea primarului Fălticeni. 

400 februarie   28 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. ISACHI 
CRISTINEL, muncitor calificat I in cadrul Sectorului de reparatii-
intretinere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

401 februarie   28 Privind  numirea dlui. MARIAN CRISTIAN in funcția publica de execuție 
de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior in cadrul 
Compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

402 februarie   28 Privind numirea dlui. SANDU COSTICA in funcția publica de execuție de 
inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul 
Compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

403 februarie   28 Privind numirea dnei. BOSINCEANU MIRELA in funcția publica de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul 
Compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

404 februarie   28 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dnei. BERTEA 
MIHAELA-DANA in funcția contractuala de casier in cadrul Direcției 
administrația piețelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 
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405 martie   02 Privind încadrarea  in munca pe perioada determinata a dlui. BURLACU 
SORIN-GABRIEL ca asistent personal in cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

406 martie   02 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri  europene nerambursabile. 

407 martie   02 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
aferente obiectivului de investiții „ reabilitare termica a internatului ( 
Cămin C2)-Colegiul Tehnic „ Mihai Băcescu”, str. Nicolae Beldiceanu nr. 
5, municipiul Fălticeni, cod SMIS 118043. 

408 martie   03 Privind continuarea plații indemnizației cuvenite numitului MAXIM 
COSTICA cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

409 martie   03 Privind  încetarea plații indemnizației de însoțitor a numitului  
GAVRILUT IOAN  cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

410 martie   04 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dna ENACHE NELIA. 

411 martie   04 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul. VERME  GHEORGHITA. 

412 martie   04 Privind acordarea dreptului de ajutor social, in condițiile Legii nr. 
416/2001, familiei reprezentate de dna DUDAU MEDA. 

413 martie   04 Privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de contabil al Direcției 
de Utilitati Publice de către dna Ec. SCHEULEAC MIRELA-GABRIELA, 
inspector in cadrul Serviciului financiar-contabilitate al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

414 martie   05 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul. PRUNDEANU  GHEORGHE 
 

415 martie   05 Privind acordarea gradației 2 dnei. PRISACA FLORENTINA-DENIS – 
asistent social practicant in cadrul Compartimentului persoane cu 
handicap din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

416 martie   05 Privind  acordarea  gradației 3  dnei. FILIP ELENA- consilier juridic, clasa 
I,  gradul profesional principal in cadrul Serviciului impozite si taxe din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

417 martie   06 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei BALASAN 
DORINA LIDIA, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

418 martie   06 Privind stabilirea componentei Comisiei municipale pentru 
recensământul general agricol-2020. 

419 martie   09 Privind numirea unei Comisii de inventariere a bunurilor aflate in 
gestiunea domnilor STRATULAT CLAUDIU-CONSTANTIN si CHIRILA 
DUMITRU, in vederea predării-primirii gestiunii către Direcția de 
Utilitati Publice. 

420 martie   09 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dnei. VIZITEU 
FLORENTINA in funcția contractuala de îngrijitor in cadrul Muzeelor 
Apelor „Mihai Băcescu” din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

421 martie   09 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dlui. ZETU 
GHEORGHE in funcție contractuala de muncitor calificat I in cadrul  
Sectorului transport-reparatii-intretinere din subordinea primarului 
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municipiului Fălticeni. 

422 martie   09 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata dlui. TANASA 
ANDREI in funcția contractuala de guard in cadrul Corpului de paza din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

423 martie   09 Privind  încadrarea in munca nedeterminata dlui. TIMOFTE VASILE in 
funcția contractuala de muncitor calificat I in cadrul Sectorului 
amenajare teritoriu, spatii verzi din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

424 martie   09  Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dlui. BULBUC 
NECULAI-GEIS in funcția contractuala de îngrijitor in cadrul Direcției 
administrația piețelor din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

425 martie   09 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dlui. 
MANDIUC CATALIN in funcția contractuala de guard in cadrul Corpului 
de paza din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

426 martie   11 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor a numitului SUMAN 
PAVEL cf. Legii448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

427 martie   11 Privind încetarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub 
forma de tichete sociale pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 
Legea 248/2015, minorei PADURARU KARINA-MARIA. 

428 martie   11 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna TULICA ANA-MARIA. 

429 martie   11 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna IANOS MARIANA. 

430 martie   11 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. PRUNDEANU GHEORGHE. 

431 martie   11 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna MAFTEI NASTASIA . 

432 martie   11 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dnul. FODOR NICUSOR. 

433 martie   11 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia  
monoparentala reprezentata de dna CRACIUN MONICA MARIA. 

434 martie   11 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna CELMARE MARIANA . 

435 martie   11 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna TROTINGHER MAGDALENA. 

436 martie   11 Privind constituirea garanției materiale de baza pentru dna BERTEA 
MIHAELA-DANIELA, casier in cadrul Direcției  Administrația Piețelor. 

437 martie   13 Privind modificarea art. 2 din Dispoziția nr. 805/15.05.2006 pentru 
soluționarea dosarului întocmit in baza notificărilor nr.287/2001 si 
288/2001 depuse la Biroul executorului judecătoresc Hopu Vasile-
Fălticeni prin care dnul. FERARU CULITA, cetatean roman, domiciliat in 
mun. Fălticeni, solicita acordarea de despăgubiri pentru casa de locuit si 
suprafața de 300 m.p. teren din municipiul Fălticeni, str. Botoșani (fosta  
str. Stefan Gheorghiu ), nr.10, jud. Suceava. 

438 martie    13 Privind  numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de 
medic specialist, specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie 
din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

439 martie   13 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

440 martie   13 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
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reprezentate de dnul. NECHIFOR GEORGEL. 

441 martie   13 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. CHELARIU IONUT ALEXANDRU. 

442 martie   17 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. MARIA DANIELA  

443 martie   17 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dnul. PITARU NICOLAE CATALIN. 

444 martie   17 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna . AFILIPOAEI IOANA SIMONA. 

445 martie   17 Privind  încetarea dreptului de alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata  de dna. ZAHARIA DIANA-ELENA. 

446 martie   17 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna ACRISMARITEI ANCA GABRIELA. 

447 martie    17 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna STURZU FLOAREA . 

448 martie   18 Privind  continuarea plații indemnizației cuvenita minorului BULAI 
ALBERT STEFAN, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările  ulterioare, reprezentant legal  ARONICI  ELENA  ANCA. 

449 martie   19 Privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectelor sportive depuse 
la procedura de selecție de proiecte pentru atribuirea finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2020. 

450 martie   19 Privind numirea dnei. AVIRVAREI MIHAELA in funcția publica de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul 
Compartimentului legalitatea si circuitul actelor administrative din 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

451 martie   20 Privind convocarea Consiliului Local  al Municipiului Fălticeni in sedinta 
ordinara. 

452 martie   20 Privind  încadrarea in munca pe perioada determinata a dnei. CIURARIU 
ALINA ca  asistent personal in cadrul Primăriei municipiului  Fălticeni. 

453 martie   20 Privind suspendarea raportului de serviciu al dlui. ONEA VASILE, polițist 
local, gradul principal din cadrul Politiei locale din aparatul de 
specialitate al  primarului  municipiului Fălticeni, pentru o perioada de 1 
an. 

454 martie   20 Privind  încetarea contractului  individual de munca al dnei. TODICA  
MARIA  muncitor calificat I  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, 
spatii verzi din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

455 martie   23 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea a 3 funcții contractuale vacante din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

456 martie   24   Privind modificarea programului de lucru al angajaților Primăriei 
municipiului Fălticeni pe perioada stării de urgenta instituita la nivel 
național. 

457 martie   25 Privind modificarea Dispoziției nr.451/20.03.2020 privind convocarea 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta ordinara. 

458 martie   30 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna ANDRONIC ANDRA 
ELENA. 

459 martie   30 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna RUSU GABRIELA.  

460 martie   30 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. PETROSANU CONSTANTIN. 
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461 martie   30 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna DOCHITA VALENTINA.  

462 aprilie   01 Privind constituirea Comisiei de evaluare  a ofertelor depuse la 
„procedura simplificata” având ca obiect „Proiectare si execuție , 
Restaurare monument istoric Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea” din 
municipiul Fălticeni, Județul Suceava”. 

463 aprilie   01 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. PADURARU 
GABRIELA, asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

464 aprilie   01 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al familiei 
reprezentate de dna. ROMANIUC MIHAELA. 

465 aprilie   02 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la 
procedura de licitație publica deschisa pentru achiziționarea de imobile 
(apartamente/ garsoniere ) de pe raza municipiului Fălticeni. 

466 aprilie   02 Privind continuarea plații  indemnizației cuvenita minorei RADU 
NICOLETA, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare, reprezentant legal MANOLE SIMONA LILIANA. 

467 aprilie   03 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

468 aprilie   03 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

469 aprilie   03 Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție 
publica având ca obiect „Proiectare  si execuție Restaurare monument 
istoric Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea” din municipiul Fălticeni, 
județul Suceava”, nr. anunț de participare simplificat SEAP: 
SCN1065342/17.03.2020- procedura simplificata online. 

470 aprilie   06 Privind constituirea secretarului Comisiei de evaluare si a  Comisiei de  
soluționare a contestațiilor pentru evaluarea managementului 
Muzeului de Arta „Ion Irimescu” Fălticeni. 

471 aprilie   07 Privind  stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei MARCU ANETA, 
cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările ulterioare. 

472 aprilie   07 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei COZACIUC 
ANA GEORGETA,  cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

473 aprilie   07 Privind încetarea contratului individual de munca al dlui. MITRIA 
DUMITRU-MARCEL asistent personal in cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

474 aprilie   07 
 

Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a  
contestațiilor,  pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

475 aprilie   08 Privind rectificarea actului de naștere (exemplarul I si II ), act transcris 
sub nr. 27 din 16.01.2020 la Primăria Municipiului Fălticeni, titular 
BELLA VICTORIA-CHLOE. 

476 aprilie   09 Privind  încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei DANILA ANA  
cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările ulterioare. 

477 aprilie   13 Privind numirea unei Comisii care sa constate diferența de consum real 
de combustibil indicat de computerul de bord si cel înscris in cartea 
tehnica a incarcatorului frontal tip NEW HOLLAND, model L218 
LOADER. 

478 aprilie   13 Privind constituirea Comisiei de  soluționare a contestațiilor asupra 
modului de respectare a procedurii privind  organizarea si desfășurarea 
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evaluării managementului Muzeului de Arta „Ion Irimescu” Fălticeni. 

479 aprilie   14 Privind numirea dnei. ARSENIUC IONELA  in funcția publica de 
inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul serviciului 
financiar-contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Fălticeni. 

480 aprilie   14 Privind numirea dnei. PANTELEMON ANA –MARIA  in funcția publica de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul 
serviciului impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

481 aprilie   16  Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei MIHAI ELENA, 
cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările ulterioare. 

482 aprilie   16 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei BUTA MARIA,  cf. 
Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările ulterioare. 

483 aprilie   22 Privind reglementarea unor masuri referitoare la utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare in vederea asigurării serviciilor disponibile 
online prestate de Primăria municipiului Fălticeni. 

484 aprilie   24 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
ordinara. 

485 aprilie   28 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

486 aprilie   28 Privind  înființarea Unitarii de implementare a Proiectului (UIP) 
„Planificarea strategica si simplificarea procedurilor administrative la 
nivelul Municipiului Fălticeni , cod SMIS 136253” 

487 aprilie   29 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul. TIMOFTE VASILE . 

488 aprilie   29 Privind numirea dnei. consilier juridic CIOCAN SIMONA-CRISTINA 
îndrumător de stagiu pentru dna AVIRVAREI MIHAELA si aprobarea 
programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu. 

489 aprilie   29 Privind  numirea ca îndrumător de stagiu a dlui. BIGHIU GABRIEL-
CRISTIAN si aprobarea programului  pentru desfășurarea perioadei de 
stagiu a dnei PANTELIMON ANA-MARIA. 

490 aprilie   29 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei. FASOLA 
MARIA, asistent medical principal din cadrul Cabinetelor școlare din 
municipiul Fălticeni. 

491 aprilie   30 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. CONSTANDACHE FLORIN . 

492 aprilie   30 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata  de dna BURULEA CRISTINA . 

493 aprilie   30 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna TIMOFTE GEORGETA MIHAELA . 

494 mai   04 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dnei. 
GRUMAZESCU MIRELA  in funcția contractuala de administrator I in 
cadrul Cantinei de ajutor social din subordinea primarului municipiului  
Fălticeni. 

495 mai   04 Privind încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dnei. 
SODOLESCU ALINA-IONITA in funcția contractuala de îngrijitor in cadrul 
Cantinei de ajutor social din subordinea primarului municipiului  
Fălticeni. 

496 mai   04 Privind  încadrarea in munca pe perioada nedeterminata a dnei. SANDU 
LILIANA in funcția contractuala de îngrijitor in cadrul Cantinei de ajutor 
social din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 
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497 mai   04 Privind încadrarea in munca pe perioada determinata a dnei. STANICA 
MARIA  asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

498 mai   04 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor  cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

499 mai   05 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
IHAROV ELISABETA. 

500 mai   06 Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție 
publica având ca obiect „Proiectare si execuție Restaurare monument 
istoric Muzeul Fălticenilor „Vasile Ciurea” din municipiul Fălticeni, 
județul Suceava”, nr. anunț de participare simplificat  SEAP: 
SCN1066781/15.04.2020-procedura simplificata online. 

501 mai   06 Privind acordarea  dreptului de ajutor social, in condițiile Legii nr. 
416/2001, familiei reprezentate de dnul. BOTEZATU ADRIAN (Dosar 
nr.216/27/04 2020 . 

502 mai   06  Privind acordarea gradației 5 dlui. BEJENAR IULIAN PETRU, inspector, 
clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului spațiu 
locativ din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

503 mai   06  Privind acordarea gradației 5 dlui. TEODOSIU IULIAN MARIUS, inspector 
, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului 
informatica din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

504 mai   06 Privind acordarea gradației 5 dlui. PUTINA CRISTIAN CONSTANTIN, 
muncitor calificat I,  in cadrul Bazei de Agrement „Nada Florilor” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

505 mai   06 Privind acordarea gradației I, dnei. STOICA ANA MARIA, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

506 mai   06 Privind acordarea gradației 4 dlui. IFTODE MIRCEA IULIAN, inspector de 
specialitate, gradul II in cadrul Biroului de management al proiectelor 
din aparatul de specialitate al primarului  municipiului Fălticeni. 

507 mai   07 Privind numirea unui curator special pentru  minora: SOPTELEA 
STEFANA. 

508 mai   07 Privind  stabilirea plații indemnizației cuvenita  numitului BORDEI 
MIHAI, cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

509 mai   07 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului IFTIMI VIRGIL, 
cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările ulterioare. 

510 mai   07 Privind  numirea unei Comisii de inventariere a bunurilor din cadrul 
Cantinei de ajutor social aflate in gestiunea dnei. RADEANU MIOARA, in 
vederea predării-primirii gestiunii. 

511 mai   07 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

512 mai   08 Privind constituirea Comisiei de predare/preluare a bunurilor retur 
către/de la S.C. ACET S.A. Suceava conform contractului de delegare de 
gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si  de canalizare 
nr.17/5013/01.04.2010. 

513 mai   11 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dnul. BULBUC NECULAI GEIS . 

514 mai   12 Privind autorizarea încheierii unui act de donație si numirea unui 
curator special pentru minora GIURGIUVEANU EMMA. 

515 mai   14 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei MARIN 
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ILEANA conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

516 mai   14 Privind  încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului OANCEA 
ALEXANDRU cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

517 mai   14 Privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a 
Proiectului (UIP) „Modernizarea arhitecturala si peisagistica a 
obiectivului Parc Public Mihai Eminescu, Reabilitare termica corp B 
Muzeul de Arta Ion Irimescu si Restaurare monument istoric – Casa 
Memoriala Mihail Sadoveanu. 

518 mai   15 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 

519 mai   15 Privind numirea dlui. GIOSANU PETRU-OVIDIU in funcția publica de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul 
Serviciului voluntar pentru situații de urgenta din aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

520 mai   15 Privind numirea dlui. BARDAN NECULAI- OVIDIU in funcția publica de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul 
Unitatii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 
utilitati publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Fălticeni. 

521 mai   15 Privind suspendarea contractului individual de munca al dnei. GHIBAN 
ELENA-LOREDANA, CONSERVATOR II din cadrul Muzeului municipal 
„Mihail Sadoveanu” din subordinea primarului municipiului Fălticeni, 
pentru o perioada de 3 luni. 

522 mai   20 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la 
procedura de licitație publica deschisa pentru achiziționarea de imobile 
( apartamente/garsoniere ) de pe raza municipiului Fălticeni. 

523 mai   21 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiul Fălticeni in sedinta 
ordinara. 

524 mai   22 Privind aprobarea detașării dlui. BOGATU CLAUDIU-GABRIEL in cadrul 
Compartimentului auto din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni in funcția contractuala de execuție de șofer I. 

525 mai   27 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. CIOBANU MIHAELA. 

526 mai   27 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. GHERASIM DANIELA. 

527 mai   27 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. STOFOR NICUSOR . 

528 mai   27 Privind modificarea cuantumului pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. CELMARE MARIANA . 

529 mai   27 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. DUMITRIU DANIELA. 

530 mai   27 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna. PAVAL DUMITRITA 
MIHAELA . 

531 mai   27 Privind desemnarea persoanelor responsabile de actualizarea 
Registrului local al Spatiilor verzi din intravilanul municipiului Fălticeni. 

532 iunie   02   Privind numirea comisiei de examinare si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor, pentru organizarea examenului de promovare in 
gradul/treapta profesionala imediat superioara a personalului 
contractual din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 
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533 iunie   03 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate 
de dnul. FESTILA MARIAN MIHAI. 

534 iunie   03 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

535 iunie   03 Privind desemnarea persoanelor propuse in Comisia de concurs pentru 
ocuparea funcției de consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, precum si in Comisia 
de soluționare a contestațiilor. 

536  iunie   04 Privind aprobarea virărilor de credite bugetare in cadrul aceluiași 
capitol bugetar si al aceluiași ordonator terțiar de credite. 

537 iunie   05 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

538 iunie   05 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC 
Cocotaxi SRL Fălticeni pentru vehiculul marca Dacia Logan. 

539 iunie   09 Privind autorizarea dezbaterii succesiunii si numirea unui curator 
special pentru minora: AFEMEI DARIA -ELENA. 

540 iunie   09 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei IORDACHE 
ILIANA cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

541 iunie   12 Privind prelungirea termenului contractului de management încheiat 
intre primarul municipiului Fălticeni si managerul Spitalului Municipal 
Fălticeni, dr. MORARIU VLADALEXANDRU. 

542 iunie   12 Privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni. 

543 iunie  16 Privind  continuarea platii indemnizației cuvenite minorei OLARIU 
SILVIA MARIA conform Legii 545448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal OLARIU VASILE. 

544 iunie 16 Privind continuarea plații indemnizației însoțitor cuvenita minorului 
COTOVANU TEODOR STEFAN conform legii 448/2006, republicata cu 
modificările si completările ulterioare, reprezentant legal tatăl 
COTOVANU CLAUDIU CONSTANTIN. 

545 iunie   16 Privind continuarea plații indemnizației de însoțitor cuvenita minorului 
GRECU MARIO ADRIAN, conform Legii 448/2006, republicata cu 
modificările si completările ulterioare, reprezentat legal de dna OPREA 
MARICICA. 

546 iunie   17 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor minorului COTOVANU 
TEODOR  STEFAN cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

547 iunie   18 Privind numirea unui curator special pentru minora: MATEI MIRUNA-
ANDREEA. 

548 iunie   23 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
ordinara. 

549 iunie   23 Privind desemnarea dlui. insp. GIOSANU PETRU-OVIDIU responsabil de 
supravegherea activității de excavare a balastului din perimetrul 
comunei Baia, precum si de transportul acestuia in locațiile 
beneficiarului. 

550 iunie   23 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC 
Lăcrămioara Flowers SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Opel 
Astra . 

551 iunie   23 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC 
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Lăcrămioara SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Renault Clio. 

552 iunie   23 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC 
Lăcrămioara Flowers SRL Fălticeni. 

553 iunie   24 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. PAVAL DUMITRITA MIHAELA . 

554 iunie   24 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si  a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna GALUSTEANU 
MARINELA . 

555 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. SODOLESCU ANTONIUS CRISTIAN . 

556 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. ANISIA ELENA . 

557 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. LITA FLORIN NICULAE . 

558 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. CIOBU NICOLETA . 

559 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. GAVRIL MARIA DIANA . 

560 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. ACSINTE MARINELA LOREDANA . 

561 iunie   24 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dnul. ONISII ANTONIO . 

562 iunie   24 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita numitului JOLOBAI 
CRISTINEL CONSTANTIN conform Legii 448/2006, republicata cu 
modificările si completările ulterioare. 

563 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. CURCA ELENA . 

564 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. POPOVICI ELENA . 

565 iunie   24 Privind  încetarea dreptului a alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. MOGLAN MARIA MAGDALENA . 

566 iunie   24 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. CHISCA DIANA GIORGIANA . 

567 iunie   24 Privind promovarea dlui. IFOTDE MIRCEA IULIAN in funcția contractuala 
de inspector de specialitate, gradul I  din cadrul Biroului de 
management al proiectelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

568 iunie   24 Privind promovarea dnei. GAGIU CRINA MARIA in funcția contractuala 
de inspector de specialitate, gradul I din cadrul Unitatii municipale 
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

569 iunie    24 Privind  promovarea dlui. GRIGORE RAZVAN ALEXANDRU in funcția 
contractuala de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Direcției 
administrația piețelor din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

570 iunie   24 Privind promovarea dnei. VALEANU LAURA MARIA in funcția 
contractuala de bibliotecar, gradul 1A din cadrul Bibliotecii municipale 
„E. Lovinescu” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

571 iunie   24 Privind promovarea dnei. BUHLEA GAROFITA  in funcția contractuala de 
conservator, gradul II  din cadrul Muzeului municipal „ Galeria 
Oamenilor de seama” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

572 iunie   24 Privind promovarea dlui. CHIPERI PETRU in funcția contractuala de 
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muncitor calificat I  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii 
verzi din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

573 iunie   24 Privind  promovarea dlui. GASTESCU ION-ALEXANDRU in funcția 
contractuala de muncitor calificat I din cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu, spatii verzi din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

574 iunie   24 Privind promovarea dlui. PUIU MIRCEA in funcția contractuala de 
muncitor calificat I din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spatii verzi 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

575 iunie   24  Privind promovarea dnei. COSTIN MIHAELA-VIOLETA in funcția 
contractuala de muncitor calificat I din cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu, spatii verzi din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

576 iunie   24 Privind promovarea dlui. GRUMAZESCU  RADU CONSTANTIN in funcția 
contractuala de muncitor calificat III din cadrul Sectorului transport-
reparatii-intretinere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

577 iunie   24 Privind  promovarea dlui. CHIPERI CONSTANTIN in funcția contractuala 
de muncitor calificat I din cadrul Sectorului transport-reparatii-
intretinere din subordinea municipiului Fălticeni. 

578 iunie    24 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora RUSEI BEATRIS 
STEFANIA. 

579 iunie   24 Privind continuarea plații indemnizației însoțitor cuvenita minorului 
NEGEL DANIEL MARIAN conform Legii 448/2006, republicata cu 
modificările si completările ulterioare, reprezentant legal  NEGEL 
MIHAELA ALINA. 

580 iunie   24 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita minorului DULGHERIU 
MIHNEA ALEXANDRU, conform Legii 448/2006, republicata cu 
modificările  si completările  ulterioare, reprezentant legal DULGHERIU 
MIHAI. 

581 iunie   29 Privind autorizarea încheierii actului de lichidare a regimului comunitarii 
legale de bunuri si dezbaterea succesiunii defunctului PAVAL VASILE-
CRISTIAN precum si numirea de curatori speciali pentru minorele: 
PAVAL TEOFANA MADALINA SI PAVAL MARIA-TEODORA. 

582 iunie   29 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei NASTASA ELENA 
IULIANA, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

583 iunie   29 Privind acordarea gradației 4 dlui. LUNGU MARIUS-ADRIAN, auditor, 
clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului de audit 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

584 iunie   29 Privind constituirea Comisiei municipiului Fălticeni pentru 
Recensământul  Populației si Locuințelor din anul 2021. 

585 iunie   30 Privind completarea prevederilor Dispoziției nr 486/28.04.2020 privind 
înființarea Unitarii de Implementare a proiectului (UIP) „PLANIFICARE 
STRATEGICA SI SIMPLIFICAREA  PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI FĂLTICENI, COD SMIS 136253”. 

586 iulie   01 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

587 iulie   01 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC TAXI 
VIS VISAN SRL. Fălticeni, administrator TIUGA ANDREEA-PETRONELA. 

588 iulie   01 Privind  eliberarea de transport in regim de taxi a SC TAXI VIS VISAN 
SRL. Fălticeni, pentru autovehiculul marca OPEL ASTRA . 

589 iulie   01 Privind sistarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru tanara 
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BUDACA MIHAELA. 

590 iulie   01 Privind  aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
numita STOLERU VIORICA. 

591 iulie   01 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
numitul OLARIU DUMITRU. 

592 iulie   01 Privind sistarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru numitul 
VARGA MARIAN. 

593 iulie   01 Privind încetarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
MBINA LUCICA. 

594 iulie   01 Privind  încetarea contractului individual de munca al dlui. BOAMBA 
GHEORGHE referent, gradul IA in cadrul Direcției administrația piețelor 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

595 iulie   01 Privind încadrarea in munca pe perioada determinata a dlui. BOAMBA 
GHEORGHE in funcția contractuala de execuție de referent, treapta IA 
in cadrul Direcției administrația piețelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

596 iulie   O2 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului DAMIAN 
VASILE conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

597 iulie   02 Privind delegarea atribuțiilor de exercitare a controlului financiar 
preventiv la Direcția de Utilitatea Publice Fălticeni, de către dna. 
SCHEULEAC MIRELA-GABRIELA. 

598 iulie   02 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC 
REDLINE TRANS SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Ford Focus . 

599 iulie   02 Privind încadrarea in munca, pe perioada determinata a dnei. 
COTOVANU MARIANA-ALINA, in funcția contractuala de asistent 
personal. 

600 iulie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna. CASANDRA 
TUDORITA ALINA . 

601 iulie   03 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul. FESTILA MARIAN MIHAI. 

602 iulie   03 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dna . PADUREAN IONICA SOMNA . 

603 iulie   03 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de  
dna. TIBU LACRAMIOARA . 

604 iulie   03 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului VARGAN 
GHIORGHE, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

605 iulie   07 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

606 iulie   08 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor minorei DASCALU 
REBECA ANTONIA conform Legii 448/2006, republicata cu modificările  
si completările ulterioare. 

607 iulie   10 Privind  numirea unui curator special pentru minorul: URSACHE 
DAVIDGEORGE. 

608 iulie   10 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

609 iulie   13 Privind încetarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
minorele MOSBAHI MYRIAM si MOSBAHI SUSANNA. 

610 iulie   14 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la 
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procedura de licitație deschisa având ca obiect „ SERVICII DE ACORDARE 
A UNUI CREDIT PE TERMEN LUNG IN VALOARE DE 19.955.933 LEI. 

611 iulie   14 Privind continuarea plații indemnizației cuvenite numitului 
ALEXANDRESCU LIVIU GABRIEL conform Legii nr. 448/2006, republicata 
cu modificările si completările  ulterioare. 

612 iulie   14 Privind continuarea plații indemnizației cuvenite numitului AIOANEI 
DUMITRU conform Legii nr.448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

613 iulie   15 Privind încetarea raportului de serviciu al dnei. TIMOFTE MARIANA  
inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul din cadrul 
Serviciului impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

614 iulie   15 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului MOCANU 
PAUL conform Legii 448/2006, republicata cu modificările  si 
completările ulterioare. 

615 iulie   16 Privind încadrarea in munca, pe perioada determinata, a dnei. DAMIAN 
RAMONA, in funcția contractuala de asistent personal. 

616 iulie   16 Privind delegarea atribuțiilor directorului executiv al Direcției de 
Urbanism si Disciplina  in Construcții, pe perioada concediilor 
legale/cursurilor de perfecționare ale acestuia, doamnei inspector 
superior, ing. DOINA SIMERIA. 

617 iulie   16 Privind modificarea raportului de serviciu al dlui. BARDAN NECULAI 
OVIDIU, inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Unitatii 
municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati 
publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, 
prin transfer in interesul serviciului la Agenția de Plați si Intervenție in 
Agricultura - Centrul Județean Suceava. 

618 iulie   16 Privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectelor culturale depuse 
la procedura de selecție de proiecte pentru atribuirea finanțărilor  
nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2020. 

619 iulie   16 Privind  continuarea plații indemnizației cuvenita minorului POPA 
DAVID, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal POPA DUMITRU. 

620 iulie   16 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita numitei CIOBAN 
NICULINA, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

621 iulie   17 Privind  convocarea Consiliului  Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
ordinara. 

622 iulie   20 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita minorei  RADU ARIANA 
ANDREEA, conform  Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare reprezentant legal RADU MIHAELA SELINA. 

623 iulie   20 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor social pentru 
OLARU IOAN. 

624 iulie    20 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
minora ROMAN SARA ANDREEA. 

625 iulie   20 Privind  aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
MARIN MARIANA. 

626  iulie   20 Privind modificarea raportului de serviciu al dnei. inspector ILIE ELENA 
prin mutarea temporara de la Compartimentul de evidenta a 
persoanelor la Compartimentul  stare civila din cadrul Serviciului public 
comunitar local de evidenta a persoanelor de la nivelul municipiului 
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Fălticeni. 

627 iulie   20 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora SOPON CARMEN 
ELENA. 

628 iulie   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. BANGARO CLAUDIA . 

629 iulie   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. MARGINEANU RAVEICA IULIANA . 

630 iulie   20 Privind încetarea dreptului la  alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de  dnul. MIRON MIHAI . 

631 iulie   20 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de  dna. AFILIPOAEI IOANA SIMONA . 

632 iulie   20 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentala reprezentata de dna. OTVES ANAMARIA .  

633 iulie   20 Privind  numirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare  
contestațiilor pentru promovarea in gradul profesional imediat superior 
a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni. 

634 iulie   21 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. IRIMESCU 
NECULAI asistent personal in cadrul  Primăriei municipiului Fălticeni. 

635 iulie   21 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC TAXI 
BLUES SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Peugeot 308 . 

636 iulie   22 Privind constituirea Comisiei de predare/preluare a bunurilor de retur 
către/de la SC ACET SA. Suceava conform contractului de delegare de 
gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 
17/5013/01.04.2010. 

637 iulie   22 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentate de dna. MUNTEANU 
NICOLETA ANDREEA . 

638 iulie   22 Privind modificarea  cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. ROMAN RITA MARIANA . 

639 iulie   22  Minorului RADU ARIANA ANDREEA conform Legii 448/2006, 
republicata de modificările si completările ulterioare. 

640 iulie   24 Privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna. CHIRIAC ANDREIA 
SABINA . 

641 iulie   24 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor minorului PANDELEA 
SEBASTIAN MIHAI conform Legii448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

642 iulie   27 Privind desemnarea dlui. BALAU LAURENTIU - inspector de specialitate 
in cadrul Direcției administrația piețelor pentru realizarea cercetării 
disciplinare prealabile privind abaterile disciplinare savarsite de dnul. 
PISTOL VASILE - îngrijitor in cadrul Direcției administrația piețelor din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

643 iulie   28 Privind  eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a PFA 
FILIMON MARIUS-BOGDAN Fălticeni pentru autovehiculul marca Ford  
Focus. 

644 iulie   28 Privind desemnarea persoanelor din cadrul Direcției Politia Locala 
Fălticeni care vor tine evidenta persoanelor carantinate sau izolate, prin 
efectuarea de controale la domiciliul  acestora. 

645 iulie   29 Privind  încadrarea in munca, pe perioada determinata, a dnei. 
DASCALU ANCA-VASILICA, in funcția contractuala de asistent personal. 
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646 iulie   29 Privind încetarea  plații indemnizației de însoțitor numitei TATAR 
MARIETA conform Legii 448/2006, republicata cu modificările  si 
complementările ulterioare. 

647 iulie   29 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita minorului MOROSANU 
CIPRIAN PETRU, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal  MOROSANU GABRIELA 
ELENA. 

648 iulie   30 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei BUHAIANU 
ADRIANA OLTEA, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

649  iulie   30 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita minorului  JILAVU ALIN, 
conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

650 iulie   31  Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

651 august   03 Privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripție municipala 
nr.3 Fălticeni. 

652 august   03 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC Mgh 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan . 

653 august   03 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC Mgh 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan . 

654 august   03 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC Mgh 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan . 

655 august   04 Privind  acordarea gradației 5 dlui. HRITCU ROBERT-SORIN, polițist local, 
clasa II, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului 
circulație pe drumurile publice/Direcția Politia Locala din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

656 august   04 Privind acordarea gradației 4 dlui. DOCHIA VASILICA, șofer I, in cadrul 
Sectorului transport-reparatii-intretinere din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

657 august   04 Privind acordarea gradației 2 dnei. COTOVANU MARIANA-ALINA, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

658 august   04 Privind încadrarea in munca , pe perioada determinata, a dnei. RADU 
MIHAELA-SELINA, in funcția contractuala de asistent personal. 

659 august   04 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. GAVRILEI MARIA ANDREEA. 

660 august   04 Privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia 
reprezentata de dna. TIBU LACRAMIOARA . 

661 august   04 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dna MANDRILA MARIA . 

662 august   04 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al familiei 
reprezentate de dna. ANDRIUTI ELENA . 

663 august   04 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate 
de dna. MARIN VALERICA . 

664 august   04 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate 
de dnul. RUSU NICOLAE . 

665 august   05 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului BALAU 
MIHAI conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

666 august   06 Privind sancționarea disciplinara a dlui. PISTOL VASILE, îngrijitor in 
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cadrul Direcției administrația piețelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

667 august   06 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna LUPU STEFANICA . 

668 august   06 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in sedinta 
extraordinara. 

669 august   06 Privind  autorizarea încheierii unui contract de vânzare si numirea 
curatorilor speciali pentru minorul: IORDACHE –AILINCAI COSMIN-
NARCISO. 

670  august   07 Privind constituirea aparatului tehnic auxiliar al Biroului electoral de 
circumscripție nr.3 Fălticeni. 

671 august   10 Privind autorizarea încheierii unui contract de vânzare  si numirea 
curatorilor speciali pentru minorul: IORDACHE-AILINCAI COSMIN –
NARCISO . 

672 august   17 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita numitului STRUGUT 
PETRU, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

673 august   17 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului SANDEANU 
GHEORGHE, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completarile ulterioare. 

674 august   18 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dnul. TOFAN MIHAIL . 

675 august   18 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dnul. ATANASOAIE MIHAI . 

676 august   18 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. GHIORGHIASA IULIAN CATALIN . 

677 august   18 Privind suspendarea raportului de serviciu al dnei. VASILIU ANCA-
ELENA, inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul 
Serviciului  public comunitar local de evidenta a persoanelor din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, pentru 
creșterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani. 

678 august   18 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui. 
BUCOVINEANU MARCEL asistent personal in cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

679 august   18 Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru 
organizarea si desfășurarea alegerilor autoritatilor publice locale din 
anul 2020. 

680 august   19 Privind incadrarea in munca, pe perioada determinata, a dnei. 
BUCOVINEANU TATIANA, in functia contractuala de asistent personal. 

681 august   19 Privind numirea dnei. BLANARIU IULIANA in functia publica definitiva de 
referent, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului 
public  comunitar  local de evidenta a persoanelor din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Falticeni. 

682 august   19 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. MUNTEANU SIMINA . 

683 august   19 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna.  SCHIOPU MARIANA . 

684 august   19 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. DUMITRU DANIELA . 

685 august   19 Privind stabilirea plații  indemnizației  cuvenita numitului TOFAN 
ALEXANDRU, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
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completările ulterioare, reprezentant  legal TOFAN IOAN. 

686 august   21 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Falticeni in sedinta 
ordinara. 

687 august   21 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor minorului ANDREI 
SERAFIM. 

688 august   21 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului VLAJINCA 
IACOBUT CATALIN ION, conform Legii 448/2006, republicata cu 
modificările si completările ulterioare. 

689  august 21 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna. BORDEI MIHAELA . 

690 august 21 Privind aprobarea Procedurii referitoare la modalitati de identificare si 
verificarea a destinatarilor finali in cadrul Schemei naționale de sprijin 
pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D. ) la nivelul DAS 
Falticeni. 

691 august   21 Privind aprobarea Procedurii referitoare la modalitățile de identificare 
si verificare a destinatarilor finali in cadrul Schemei naționale de sprijin 
pentru persoanele vârstnice si pentru persoanele fara adăpost prin 
acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde 
(S.N.S.P.V.P.A. ) la nivelul  DAS Falticeni. 

692 august   24 Privind  destituirea din functia publica, ca urmare a sancționării 
disciplinare, a dlui. ILISEI DUMITRU- politist local, clasa III, gradul 
profesional superior din cadrul Compartimentului ordine, liniște publica 
si paza a bunurilor/Directia Politia Locala. 

693 august   24 Privind promovarea dnei. RAILEANU PARASCHIVA-VALENTINA in gradul 
profesional superior al functiei de executie consilier juridic, clasa I, din 
cadrul Serviciului impozite si taxe din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Falticeni. 

694 august   24 Privind promovarea dnei. ANANIA IONELA in gradul profesional 
principal al functiei publice de executie politist local, clasa I, din cadrul 
Direcției Politia Locala din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Falticeni. 

695 august   25 Privind încetarea raportului de serviciu al dnei, HREBENCIUC ADRIANA  
inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 
Compartimentului relații publice din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Falticeni. 

696 august   25 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. SCUTARU ELENA . 

697 august   26 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenite numitei LAZAR ARISTITA, 
conform Legii 448/2006, republicata  cu modificările si completările 
ulterioare. 

698 august   26 Privind autorizarea încheierii actului de lichidare a regimului comunitatii 
legale de bunuri, dezbaterea succesiunii si numirea unui curator special 
pentru minora: CLITNOVICI IOANA-CIPRIANA. 

699 august   27 Privind incadrarea in munca, pe perioada determinata, a dlui. 
UNGUREANU VASILE, in functia contractuala de asistent personal. 

700 august   31 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la 
procedura de licitație publica deschisa având ca obiect închirierea unei 
suprafețe de 11 m. p. teren situat pe str. Sucevei, f.n. (zona bl.115) in 
vederea amplasării unui generator electric fix. 

701 septembrie   01 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 



41 
 

reprezentate de dna. ENACHE MIHAELA LAURA. 

702 septembrie   01 Privind reluarea dreptului de ajutor social  familiei reprezentate de dna. 
MARIN VALERICA. 

703 septembrie   01 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul. RUSU NICOLAE. 

704 septembrie   01 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al familiei 
reprezentate de dnul. TOFAN MIHAIL. 

705 septembrie   01 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul. NEGRISOIU GHEORGHE. 

706 septembrie   01 Privind  desemnarea persoanelor responsabile de întocmirea listelor cu 
beneficiari finali privind   recepția si distribuirea tichetelor sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) la nivel Das  
Falticeni. 

707 septembrie   01 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentata de  dna. CORDUS MARIA. 

708 septembrie   02 Privind  aprobarea plații indemnizației cuvenite numitei ROBU 
ANASTASIA  cf. Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal ROBU DIANA PETRONELA. 

709 septembrie    03 Privind acordarea gradației 4 dlui. BOGATU CLAUDIU- GABRIEL, sofer I, 
in cadrul Compartimentului auto din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Falticeni. 

710 septembrie   03 Privind acordarea gradației  2 dlui. BURTEA IONUT-DANIEL, inspector, 
clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului impozite si taxe 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Falticeni. 

711 septembrie   03 Privind acordarea gradației 2 dlui. GHERASIM MIHAI, muncitor 
necalificat I in cadrul Sectorului amenajarea teritoriu, spatii verzi din 
subordinea primarului municipiului Falticeni. 

712 septembrie   03 Privind desemnarea persoanelor responsabile cu verificarea si 
identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza 
teritoriala a municipiului Falticeni, precum si cu aplicarea sancțiunilor 
prevăzute de Legea nr. 68/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. 

713 septembrie   04 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC. Mgh 
Meridian SRL Falticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan. 

714 septembrie   04 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC. Mgh 
Meridian SRL Falticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan. 

715 septembrie   04 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

716 septembrie   04 Privind încetarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
FURTUNA SABINA PARASCHIVA. 

717 septembrie   04 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru NICA 
VASILE. 

718 septembrie   04 Privind  aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
minora VISAN IULIA NATALIA. 

719 septembrie   04 Privind  încetarea servirii mesei la Cantina  de Ajutor Social pentru 
AILENEI STEFAN CRISTIAN. 

720 septembrie   04 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
PRUNDEANU GHEORGHE. 

721 septembrie   04 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitului AMARIEI 
LUCIAN, conform Legii 448/2006, republicata  cu modificările si 
completările ulterioare. 
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 Privind constituirea aparatului tehnic auxiliar al Birourilor electorale ale 
sectiilor de votare din municipiul Falticeni. 

723 septembrie   07 Privind prelungirea termenului contractului de management încheiat 
intre primarul municipiului Falticeni si managerul Spitalului Municipal 
Falticeni, dr. MORARIU VLAD-ALEXANDRU. 

724 septembrie   07 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Falticeni in sedinta 
extraordinara. 

725 septembrie   08 Privind încetarea raportului de serviciu al d-lui. GHEORGHIU IOAN 
consilier, consilier clasa I, gradul profesional principal din cadrul 
Compartimentului fond funciar din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Falticeni. 

726 septembrie   09 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al familiei 
reprezentate de dna. AFTANACHE CRISTINA LIDIA. 

727 septembrie   11 Privind  încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei DORNEANU 
LEONORA conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

728 septembrie   11 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a S.C. Mgh 
Meridian SRL. Falticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan. 

729 septembrie   11 Privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna. TOFAN ELENA. 

730 septembrie   11 Privind  autorizarea incheierii unui act de donație si numirea curatorilor 
speciali pentru minorul: NITE ALEXANDRU-PAOLO. 

731 septembrie   11 Privind  autorizarea unui contract de vânzare si numirea curatorului 
special pentru minora:  PETREA IONELA-GEORGETA-NARCISA. 

732 septembrie   11 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentate de dnul. STOFOR NICUSOR. 

733 septembrie   14 Privind continuarea plații indemnizației cuvenita numitei  ANITEI  
ELENA, conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

734 septembrie   15 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna. PADURARU MARIANA. 

735 septembrie   16 Privind autorizarea încheierii actului de lichidare a regimului comunitatii 
legale de bunuri si a dezbaterii succesiunii, precum si numirea 
curatorilor speciali pentru minorii: SANDU IUSTINA SI SANDU LUCA – 
CIPRIAN. 

736 septembrie   16 Privind modificarea prevederilor Dispozitiei nr. 682 din data de 
19.08.2020 referitoare la modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna. MUNTEANU SIMINA. 

737 septembrie   16 Privind  continuarea plații  indemnizației cuvenite numitei POPA ELENA 
CARMEN conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

        


