
 
  R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                  CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea efectu ării pl ăţii sumei de 28.736 lei c ătre S.C. HAIDUCUL COM S.R.L. 

Fălticeni, reprezentând daune şi cheltuieli judiciare stabilite în baza Sentin ţei 
Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificat ă prin Decizia nr. 94/2011 a Cur ţii de Apel 

Suceava 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
6716/04.04.2013; 
           - raportul de specialitate al Biroului juridic, înregistrat la nr. 6717/04.04.2013 ;  
           - dispozitivul Sentinţei Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificată prin Decizia nr. 94/2011a 
Curţii de Apel Suceava; 
            În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de 
plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2, lit a 
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 efectuarea plăţii sumei de  28.736 lei   către S.C. HAIDUCUL COM 
S.R.L. Fălticeni, reprezentând daune şi cheltuieli judiciare stabilite în baza Sentinţei Tribunalului 
Suceava nr. 33/2011, modificată prin Decizia nr. 94/2011 a Curţii de Apel Suceava. 
           Art.2.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei                                                                

                                                                                    
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 37                           

   
                                       
 



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE 
 privind completarea Inventarului bunurilor imobile  care apar ţin domeniului privat al 

Municipiului F ălticeni 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

              -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 8319/24.04.2013;  
        -  referatele Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrate la nr. 8304, 8305 şi 8306 din data de 24.04.2013; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 
            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 si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 122  şi 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 completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa nr. 
1şi identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 - 8;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1- 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Vasile Amariei                                                                
                                                                                    

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 40                           
 



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

                                                                                                          
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componentei  comisiei de identificare a amplasamentelor destinat e 
comercializ ării florilor în municipiul F ălticeni  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată  la  nr. 
8761/29.04.2013; 
            -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 8762/29.04.2013; 
            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 si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 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 componenţa comisiei de identificare a amplasamentelor destinate 
comercializării florilor în municipiul Fălticeni, după cum urmează: 

1. Prof. Gheorghe Cătălin Coman – primarul municipiului Fălticeni - preşedinte 
2. Ref. superior Serviciu Urbanism – Investiţii – Patrimoniu – Irimia Mioriţa- secretar 
3. Ec. Gheorghe Aldea – viceprimarul municipiului Fălticeni - membru 
4. Consilier local USL  Amariei Vasile  - membru 
5. Consilier local USL  Matei Gabriel  - membru 
6. Consilier local PDL  Arteni Gheorghe  - membru 
7. Consilier local PP-DD Bulaicon Constantin  - membru 

               Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite la art. 1.  
             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei                                                                

                    
                                                         

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 43                           



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                         
          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului pentru func ţionarea teraselor sezoniere pe 

teritoriul municipiului F ălticeni  
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 6714/04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6715/04.04.2013; 
            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 si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  

În temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 19,   art. 45, alin. 1, 
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 Regulamentul  pentru func ţionarea teraselor sezoniere pe 

teritoriul municipiului F ălticeni , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
            Art.2:   Cuantumul chiriei se stabileşte în cuantum de 4 lei/m.p./lună. 
            Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei                                                                

                                                                                    
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 44                        
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                       
                                              

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actului adi ţional la contractul de concesiune nr. 2740/170/15.0 6.2004 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul primar prof. Gheorghe Cătălin Coman,  

înregistrată la nr. 6720/04.04.2013; 
 - raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6721/04.04.2013; 
            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 si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c, si art. 45, alin. (3)  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 actul adiţional la contractul de concesiune nr. 2740/170/15.06.2004, 
prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărare. 
          Art.2.   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura    
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
                                                                                                                    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei                                                               

                      
                                                               

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
 
 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 45                           
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           
                                                                                                                          
          

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului anual pentru asigurarea  resurselor umane, materiale şi 
financiare destinate prevenirii şi gestion ării situa ţiilor de urgen ţă   

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
4421/04.03.2013; 
     -    raportul de specialitate al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, înregistrat la nr. 
4422/04.03.2013; 
            În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  

În temeiul prevederilor art. 25, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, 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 Planul anual pentru asigurarea resurselor umane, ma teriale şi 
financiare destinate prevenirii şi gestion ării situa ţiilor de urgen ţă, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
         Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            
             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei                                                                

                    
                                                         

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 47                          
 



                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                          
                                                        
                                          
                                                                                                           

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componentei comisiei de verificar e a delimit ării zonelor din intravilanul 

şi extravilanul municipiului F ălticeni si de incadrare a acestora în categoriile d e impozitare 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
6706/04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale înregistrat la nr. 6707/04.04.2013; 
          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 agrement si Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor Titlului IX, Cap. I, Partea 2471, pct. 6 din H.G. nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1, 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 componenţa comisiei de verificare a delimitării zonelor din intravilanul şi 

extravilanul municipiului Fălticeni si de incadrare a acestora în categoriile de impozitare, după cum 
urmează: 

1. Prof. Gheorghe Cătălin Coman – primarul municipiului Fălticeni - preşedinte 
2. Insp. Serviciu Impozite şi Taxe  Locale  - ec. Chirilă Constantin - secretar 
3. Ec. Gheorghe Aldea – viceprimarul municipiului Fălticeni - membru 
4. Ref. Serviciu Urbanism – Investiţii – Patrimoniu –Cârjă Constantin – membru 
5. Insp. Comp. Arhivă, registru agricol – ing. Bălău Carmen – membru 
6. Consilier local  prof. Bulboacă Constantin - membru 
7. Consilier local  jr. Murariu George Bogdan - membru 
8. Consilier local ing. Bulaicon Constantin - membru 

           Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite la art. 1.  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Vasile Amariei                                                                
                                                                                    

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 48                            
 



                                                             
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                                                                       

HOTĂRÂRE 
privind modificarea cantit ăţii de de şeuri menajere colectate, transportate şi depozitate de 

către operatorul S.C. GOSCOM S.A. F ălticeni, pentru persoane fizice şi asocia ţii de proprietari şi 
majorarea tarifului pentru agen ţii economici 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
6712/04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 6713/04.04.2013; 
- adresa nr. 76/14.01.2013 a S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni; 

            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 si Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  

În temeiul prevederilor art. 8, alin. 3, lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
ale prevederilor art. 7, alin. 1 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale prevederilor  art. 7 din Ordinul 109/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţille specific serviciului de salubrizare a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14,  art. 45, alin. 1, 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 modificarea cantităţii de deşeuri menajere colectate, transportate şi 

depozitate de către operatorul S.C. GOSCOM S.A Fălticeni, pentru persoane fizice şi asociaţii de 
proprietari, de la 1,2 m.c/an/pers. la 1,6 m.c./an/pers., începând cu data de 01.05.2013. 
            Art.2:  Se aprobă majorarea tarifului practicat la agenţii economici de la 51,26 lei/mc (inclusiv 
TVA) la 56,38 lei/mc (inclusiv TVA). 
            Art.3: Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere va fi 
alimentat lunar de către operatorul S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni cu procentul de 1% din preţul pe m.c. 
de deşeu menajer colectat. 
           Art.4: . Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei                                                                

                                                                                    
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

 
Fălticeni, 30.04.2013 
Nr. 49                           
 



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

                                                                                                         
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea a dou ă locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 
administrarea municipiului F ălticeni 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   la  nr. 
8381/24.04.2013; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 8382/24.04.2013;  
            - referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 7990/23.04.2013 şi nr. 7991/23.04.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative; 
            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 agrement si Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  
            În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 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. 1 
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 unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str.Topitoriei, bl. 2, ap. 3, d-nei Pisaltu Gabriela - Mariana. 
               Art.2:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str.Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 7, d-nei Ferariu Dorina Mariana. 
               Art.3:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii. 
               Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
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