
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FALTICENI

HOTARARE
privind aprobarea execuliei bugetului Municipiului Fdlticeni

pe tr imestrul I  - 2011 i ' ,

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul Suceava;
Avdnd tn vedere:

- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr. 6669 I
04.04.2011; !-

- raportul de specialitate al Direcliei Economice din cadrul Primdriei Municipiului
Fdlticeni, inregistrat la nr. 667 0 / 04.04.20 1 | ;

in conformitate cu prevederile art. 49, alin.(L2) din Legea m. 21312006 privind finanfele
publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

ln baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finan{e,
administrarea domeniului public gi privat al municipiului, servicii gi comer!, Comisiei pentru
invdldmdnt, sdndtate, cultur6, culte, proteclie sociald, sport, turism qi agrement, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, protecfia mediului, conservarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd 6i Comisiei pentru administrafie publicd, juridicd, apdrarea
ordini i publ ice, respectarea drepturilor 9i I ibertdli Ior cetSlenilor;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. ,,a", arl. 45, alin. (2),lit. ,,a" qi ale art. 49 din
Legea nr.2l5l20Al a administraliei publice locale, republicat6;

HOTARA$TE

Art. I - Se aprobd Contul de execufie al bugetului local pe trimestrul I - 2011, conform
Anexei nr.l .

Art. 2 - Se aprob[ Contul de execufie al institufiilor publice ftnanlate din venituri proprii gi
subvenfii din bugetul local pe trimestrul I - 2011, conform Anexei nr.2.

Art. 3 - Se aprobd Contul de execulie al activitdlilor finanlate integral din venituri proprii pe
trimestrul I - 201l, conform Anexei nr.3.

Art. 4- Anexele nr. I -3 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 5 - Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri revine Direcliei Economice din

cadrul Primdriei Municipiului Fdlticeni.
ArL 6 - Hotdrirea se comunicd la:

- Institufia Prefectului - Judeful Suceava;
- Primar:
- Directia Economicd.

RE$EDINTE DE $EDINTA
Elena Cristina Nechifor

Filticeni: 28.04.2011
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILTUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FALTICENI

HOTARARE
privind aprobarea modelului legitimafiei pentru alegii localiai Municipiului Filt iceni

gi a modeluluisemnului distinctiv al calitifiiacestora

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, jude{ul Suceava:
AvAnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, ?nregistratd la
nr. 667AA4.04.2011;

- raportul de specialitate al Direc{ieiAdministralie Publici Locald, inregistrat la
nr. 6674104.04.2011;

in temeiul prevederilor H.G. nr. 282107.04.2005 privind stabilirea modelului legitimaliei
pentru alegii locali 9i a modelului semnului distinctiv al caliti{ii acestora;

in conformitate cu prevederile ar1.45, alin. (1) din Legea nr. 21512001 a administratiei
publice locale, cu modificirile gi completirile ulterioare, 9i cu art. 8, alin. (1) gi (2), arl. 14, alin.
(2) din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

HorARAgrE

Art. I - Se aprobi modelul legitimaliei de primar al Municipiului Filticeni gi modelul
legitima{iei pentru consilier al Consiliului Local al Municipiului Filticeni, conform Anexei nr. 1,
parte integranti din prezenta hotir6re.

Art. 2 - Se aprobd modelul semnului distinctiv al calitdlii de reprezentant ales pentru
primar al Municipiului Filticeni gi pentru consilier al Consiliului Local al Municipiului Fdlticeni,
conform Anexei nr.2, parte integranti din prezenta hotSr6re.

Art. 3 - Direcfia Administra{ie Publici LocalS 9i Direclia Economici din cadrul Primiriei
Municipiului Fdlticeni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.

Art.4 - Hotir6rea se comunicd la:
- Institu(ia Prefectului- Judelul Suceava
- Primar
- Directia Administralie Pubicd Locald
- Directia Economicd

DE 9EDTNTA,
prof. Cristina Nechifor

Fifticeni: 28.04.2011
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RoMAruIn
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
rAlr tcENl

HorAnAne
privind aproharea Strategiei Municipiului Fdlticeni privind accelerarea dezvottdrii

seruiciilor comunitare de utititdli pubtice

consiliul local al municipiului Fdlticeni, judelut suceava;
AvAnd in yedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr.6671t04.04.2011:
- raportul de specialitate al Direc{ieitehnice, inregistrat la nr. 6672/04.04.2011;- adresa Institufiei Prefectului - Judeful Suceava nr. 15251M.Cr.104.03.2011;
in baza avizelor comisiei pentru programme de dezvoltare economico - sociali,buget finanfe gi administrarea domeniului- public ai privat at municipiului, servicii gicome(, comisiei pentru amenajarea teritoriului 9i urbanism, realizarea lucrarilor publice,protec{ia mediului, conservarea monumentelor istorice 9i de arhitecturd, comisiei pentruinvdfdmdnt, sdndtate, culturd, culte, protecfie sociald, activitdfi sportive 9i de agrementgi comisiei pentru-administrafie publicd, luiidicd, rperrr"" ordinii pubtice, respectareadrepturilor gi libertdfilor cetdtenilor ;
In temeiul prevederilor art. 6, afin. 4 din.Hotdr6rea Guvernului Romdniei nr.24612006 pentru aprobarea Strategiei nalionale privind acceterarea dezvoltdriiserviciifor comunitare db utilitali publice, cu modificarife gi completdrile ulterioare;in conformitate cu prevederilol art. 36, afin. 2, tit. b si alin. 4, lit. e, ar:. 45,alin. 1gi art' 49 din Legea nr' 21512001 a administrafiei publice locale, republicatd, cumodificdrile gi completdrile ulterioare:

HOrAnAgrE:

Art' 2' - Primarul.municipiului.Fd.lticeni, prin compartimentele de specialitate, vaduce la indeplinire prevederile prezentei hot616ri.

Art. 1. - Se aprobd Strategia
dezvoltirii serviciilor comunitare de utilitdti
integrantd din prezenta hotdrdre.

Municipiului Fdlticeni privind accelerarea
publice, prevdzutd in anexa care face parte

Gontrasemneazi,
SECRETAR MUNICIPIU

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

  HOTĂRÂRE 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă în 

municipiul F ălticeni, str. Victoriei, bl.72, ap.8 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  nr. 
7738/20.04.2011; 
            -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
7739/20.04.2011;  
            - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 7723/20.04.2011; 

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. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, 
art. 45, alin. 3 şi art. 49, alin. 1 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 repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale 
situată în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8, d-lui Cristina Sorin, 
domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Sergent Sava, nr. 15. 
    Art.2:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare 
conform prevederilor legale. 
              Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
primarului municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                              Consilier local, prof. Elena – Cristi na Nechifor  
                                                                                                        

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                       Mihaela Busuioc            
Falticeni, 28.04.2011 
Nr. 21 


