
                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                              
                                                                                                                            

                                                 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei Municipiului Fălticeni privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 7876 din 
08.04.2010; 
          -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 7877 din 08.04.2010; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si 
de agreement, comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 
246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „b” şi al. 4, lit. „e”, art. 45, al.1, art. 
47 şi art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
            Art.1.  -  Se aprobă Strategia Municipiului Fălticeni privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art.2. - Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                     
          

                                                                                     
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 29.04.2010 
Nr. 31                                 
             



                     ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
            FĂLTICENI                                                                           
                                                                                                                            

                                                    
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008 pentru aprobarea 
participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          - expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 7878 din 
08.04.2010; 
          -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 7879 din 08.04.2010; 
          -  adresa nr. 5472/2010 a Consiliului Judeţean Suceava; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

În temeiul prevederilor art. 8, alin. 2, lit. c şi art. 10 din Legea  nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 din 
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „e”, alin. 7, lit. c,  art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 
49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
            Art.1. –  Se aprobă modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008 pentru 
aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea 
“Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”, care 
va avea următorul cuprins: 
 “Art. 3 -  Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, a 
suprafeţei de 5000 mp teren – proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situată pe str. 
Şomuzului, f.n. şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
 Art.2.  –   Prevederile HCL nr. 17/30.03.2009 se abrogă. 
            Art.3.  –  Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                          
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                      
          

                                                                              
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 29.04.2010 
Nr. 32                                 



                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                     
                                                                                     

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin 

H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
7883/08.04.2010; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a 
terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 7884/08.04.2010;  

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
, comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza 
prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum 
urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 



Str. Ion Dragoslav 
nr. 20 

166 x - - - - 

Str. Magazia 
Gării, f.n. 

150 x - - - - 

Str. Magazia 
Gării, f.n. 

150 x - - - - 

  
              Art.2: Planurile de situaţie ale parcelelor de teren sunt prevăzute în anexele nr. 
1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de 
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 
                                            
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                      
          

                                                                              
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
 
 
 
Fălticeni, 29.04.2010 
Nr. 33                                 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe  
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 -   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
7885/08.04.2010; 

                  -    raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 7886/08.04.2010;  
             -  cererea d-lui Dochiţa Alexandru, a d-nei Munteanu Simina şi a d-lui Varga 
Constantin; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
, comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi 
comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, 
precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, 
aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                Art.1:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Dochiţa Alexandru, a 
suprafeţei de  166 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. 
Ion Dragoslav nr. 20, în vederea construirii unei locuinţe, conform anexei nr. 1. 
                Art.2:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Munteanu Simina, a 
suprafeţei de  150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. 
Magazia Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe, conform anexei nr. 2. 
                Art.3:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Varga Constantin, a 
suprafeţei de  150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. 
Magazia Gării f.n., în vederea construirii unei locuinţe, conform anexei nr. 3. 



                Art.4:  Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în 
termen de 1 an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                Art.5: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei 
locuinţelor proprietate personală.  
                Art.6: După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă 
gratuită al terenurilor pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.  
                Art.7:  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.8: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                      
                                                                                       
 

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc          
 
 
 
Fălticeni, 29.04.2010 
Nr. 34                                

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  R O M Â N I A  
                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       
                               

                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - introducere 
în intravilan a suprafeţei de 33.800 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă 

f.n. ( Horbaza), pentru construirea unui cartier de locuinţe  
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
7887/08.04.2010 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 7888/08.04.2010; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ , comisiei 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 din Legea nr.215/ 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - 
introducere în intravilan a suprafeţei de 33.800 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. 
Plutonier Ghiniţă f.n. ( Horbaza), proprietatea d-lui Chelaru Cornel, pentru construirea unui 
cartier de locuinţe, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
 
 
                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                                    
                                                                                       
 

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                Mihaela Busuioc     
 
 
Fălticeni, 29.04.2010 
Nr. 35                                



 
                         ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                           
                                                                                                                            

                                                     
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 2000 lei domnului Şoldănescu 

Marcel 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 7881 din 
08.04.2010; 
          -  raportul de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială înregistrat la nr. 7882 din 
08.04.2010; 
          -  procesul – verbal de intervenţie nr. 50/06.04.2010 al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “ Bucovina” al Judeţului Suceava – Detaşamentul Fălticeni; 
          -   cererea d-lui Şoldănescu Marcel înregistrată la nr. 7919/08.04.2010; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement ; 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea  nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi 
art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
            Art.1. –   Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 lei, reprezentând ajutor 
de urgenţă, domnului Şoldănescu Marcel, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă 
nr. 51 
 Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                                                             
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                      
          

                                                                              
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 29.04.2010 
Nr. 36                                 



  R O M Â N I A  
                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       
                               

                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Fălticeni şi dl. Chiriac 

Constantin 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
7889/08.04.2010 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 7890/08.04.2010; 
                -  cererea dl. Chiriac Constantin înregistrată la nr. 18361/18.08.2009 ; 
                - rapoartele de evaluare întocmite de către SC  ART – EGO Group SRL Fălticeni 
înregistrate sub nr. 9410/23.04.2010 ; 

 În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 121, alin. 2 şi 4, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 si 
art. 47 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. –  Se aprobă schimbul de terenuri între suprafaţa de 364 mp, situată pe str. Victoriei 
nr. 57, proprietatea privată a municipiului Fălticeni şi suprafaţa de 157 mp, situată pe str. Ion 
Dragoslav, proprietatea d-lui Chiriac Constantin, în baza rapoartelor de evaluare, care constituie 
anexe la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  Contractul de schimb se va încheia în formă autentică după achitarea sumei de 
1522 lei reprezentând diferenţa de valoare dintre cele două suprafeţe de teren, obligaţie ce revine 
d-lui Chiriac Constantin. 
           Art.3. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice şi 
Compartimentului juridic din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
  
                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                       Consilier local, ing. Gheorghe Negură                                                                    
                                                                                       

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                Mihaela Busuioc     
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