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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare şi 
industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare 

sau război” 
 

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

                   - expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr. 15636/09.08.2007 ;  
                   - raportul de specialitate al Compartimentului protecţie civilă, înregistrat la  
nr. 15637/09.08.2007 ; 

În temeiul prevederilor art.3 si art.31, lit. A, pct. 4 din Ordinul  comun nr. 
109/21.01.2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de 
desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a 
principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de 
mobilizare sau de război, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35, 
alin. 2, art.37 şi art. 47, lit. d din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin. 6, lit. a, pct.8, art.45, 
alin.1, art.47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art.1. – Se aprobă „Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare şi 
industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare sau 
război”, conform Ordinului nr. 109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. – Hotararea se comunica la: 
- Institutia Prefectului – Judetul Suceava; 
- Primar; 
- Compartiment protectie civila. 

 
                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                     Consilier local, Traian Ardeleanu 

                               Contrasemneaza, 
                SECRETAR MUNICIPIU, 
    Mihaela Busuioc 
 
 
Falticeni, 30.08.2007 
Nr.75 



            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                     F Ă L T I C E N I                               
                                 H O T Ă R Â R E 
privind solicitarea avizului Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului pentru 
schimbarea destinaţiei imobilelor din municipiul Fălticeni, str. Ion Dragoslav, nr. 

19, respectiv str. Sucevei, nr. 78, judeţul Suceava 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
               - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.15726/ 16.08.2007 ;  
               - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.15727 / 
16.08.2007; 

În conformitate cu prevederile art.166, alin. 43 din Legea învăţământului nr. 84 / 
1995, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 9, art.45, alin.3, art. 47 
şi art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se solicită avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului pentru 
schimbarea destinaţiei de unitate de invatamant a două imobile din municipiul Fălticeni, 
după cum urmează:  
Nr.  
crt. 

Denumirea imobilului Adresa Elemente de 
identificare 

1. Şc. cu cl. I-VIII nr. 3 „ Mihail 
Sadoveanu” ( corp C) 

Municipiul Fălticeni, str. I. 
Dragoslav, nr. 19, jud. 
Suceava 

S.C. = 390 m.p. 
Teren aferent =739 m.p. 

2. Şc. cu cl. I-VIII nr. 1 „ Al.  I. 
Cuza” ( corp C) 

Municipiul Fălticeni, str. 
Sucevei, nr. 78, jud. Suceava 

S.C. = 189,22 m.p. 
Teren aferent construcţiei 
=189,22 m.p. 

       Art.2.Prezenta hotărâre va fi transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării si 
Tineretului. 

Art.3. – Hotararea se comunica la: 
-Institutia Prefectului – Judetul Suceava; 
-Primar; 
-Inspectoratul Scolar Judetean Suceava; 
-Consiliile de Administratie ale Sc.cu cl.I-VIII nr.1 „Al.Ioan Cuza” Falticeni si 

Sc.cu cl.I-VIII nr.3 „Mihail Sadoveanu” Falticeni.     
                     PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Consilier local, Traian Ardelean                             Contrasemneaza, 
                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU, 
Falticeni, 30.08.2007                   Mihaela Busuioc 
Nr.76 



 
            R O M Â N I A  

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

   H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea a două studii de fezabilitate pentru realizarea unor obiective de 

interes local 
 

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

               - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.15741/ 16.08.2007 ;  
               - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.15742 / 
16.08.2007; 

În conformitate cu prevederile art.25, alin1, art.50 si art.56, alin.1 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.c, art.45, alin.1, art. 47 şi 
art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii  
REABILITARE ŞI CONSOLIDARE  COLEGIUL NAŢIONAL „ NICU GANE”   FĂLTICENI 
– CONTINUARE LUCRĂRI,prevăzut în anexa nr. 1. 
           Art. 2. - Se aprobă Studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii  GRĂDINIŢA – 
6 GRUPE / CLASE  DE COPII – CU PROGRAM NORMAL, prevăzut în anexa nr. 2. 
           Art.  3.    – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
           Art. 4.  – Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.5. – Hotararea se comunica la: 
 -Institutia Prefectului-Judetul Suceava; 
 -Primar; 
 -Directia tehnica.  
 
                             PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                         Consilier local, Traian Ardeleanu 

                           Contrasemneaza, 
                SECRETAR MUNICIPIU, 
Falticeni, 30.08.2007                                                                    Mihaela Busuioc 
Nr.77 
 
 
 



 
 

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

H O T Ă  R Â R E 
privind înfiinţarea Grădiniţei cu program normal nr. 8 Fălticeni 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
               - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.15739/ 16.08.2007 ;  
               - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie publică locală, înregistrat la 
nr.15740 / 16.08.2007; 

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea învăţământului nr. 84 
/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art.45, alin.1, art. 47 şi 
art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
           Art. 1. – Se aprobă înfiinţarea Grădiniţei cu program normal nr. 8 Fălticeni, care 
va fi arondată centrului bugetar Grădiniţa cu program normal nr. 7 „ Voinicelul” Fălticeni; 
           Art. 2. -  Prezenta hotărâre va fi comunicată centrului bugetar prevăzut la art. 1 
şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava. 
 Art.3. – Hotararea se comunica la: 
 -Institutia Prefectului-Judetul Suceava; 
 -Primar; 
 -Directia tehnica si Directia economica; 
 -Inspectoratul Scolar Judetean Suceava. 
 
                    PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                 Consilier local, Traian Ardeleanu 

                                 Contrasemneaza,  
              SECRETAR MUNICIPIU, 
    Mihaela Busuioc 
Falticeni, 30.08.2007 
Nr.81  
 
 
 



 
            R O M Â N I A  

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

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea Caietului de sarcini al licitaţiei publice deschise având ca 
obiect executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „ REABILITARE ŞI 
CONSOLIDARE CLĂDIRE COLEGIUL NAŢIONAL „ NICU GANE” FĂLTICENI 

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

               - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.15744/ 
16.08.2007 ;  
               - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.15746 / 16.08.2007; 

În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 1, lit. a, art.20 şi art. 35 din O.U.G. nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit.d, art.45, alin.1, art. 47 şi art.49 din 
Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
            Art. 1. – Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei publice deschise având ca obiect 
executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „ REABILITARE ŞI CONSOLIDARE 
CLĂDIRE COLEGIUL NAŢIONAL „ NICU GANE” FĂLTICENI, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine comisiei de 
evaluare a ofertelor, numită prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni. 
 Art.3. – Hotararea se comunica la: 
 -Institutia Prefectului-Judetul Suceava; 
 -Primar; 
 -Directia tehnica. 
 
 
                    PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                 Consilier local, Traian Ardeleanu  
 

                              Contrasemneaza,  
                 SECRETAR MUNICIPIU, 
Falticeni, 30.08.2007    Mihaela Busuioc 
Nr.83 
  
 
 
 
 



 
R O M Â N I A                                                                   

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

H O T Ă R Â R E 
privind acceptarea donaţiei dlui dr. Dumitru Popescu-Fălticeni având ca obiect o staţie de 

lucru Intel Celeron şi perifericele aferente  
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  

Având în vedere:  

- expunerea de motive a dlui primar, înregistrată la nr.   15737/16.08.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 

15738/16.08.2007; 

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.9, art. 45, alin.1, art. 49 şi art. 121, alin. 3, din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se acceptă donaţia dlui dr. Dumitru Popescu-Fălticeni având ca obiect o staţie 

de lucru Intel Celeron şi perifericele aferente; 

           Art. 2. – Obiectul donaţiei va fi transmis spre administrare Galeriei Oamenilor de Seamă 

din Fălticeni;   

Art. 3. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. – Hotărârea se comunică la: 

oPrefectura Judeţului Suceava; 

oPrimar; 

oDirecţia Administraţie Publică Locală 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA, 
          Consilier local,Traian Ardeleanu Contrasemneaza, 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU, 
 Mihaela Busuioc  
 
Falticeni, 30.08.2007 
Nr.80  
 
 
 
 
 
 



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

H O T Ă  R Â R E 
privind vânzarea de  locuinţe către titularii contractelor de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992 si a Legii nr. 112 / 1995, cu  
modificarile si completarile ulterioare 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.15733/16.08.2007 ; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.15734/16.08.2007 

- cererea d-lui Nita Dumitru inregistrata sub nr. 21222/27.10.2003 ; 
- cererea d-lui Dascalu Gheorghe inregistrata sub nr. 12717/25.06.2007 ; 
- cererea d-nei Rotarita Ileana inregistrata sub nr. 13907 / 15.07.2005 ; 
- cererea d-nei Sandu Maria inregistrata sub nr. 15744 / 07.09.2006 ; 
- cererea d-lui Costin Mihai inregistrata sub nr. 12117 / 11.06.2007 ; 
- cererea d-lui Moisii Vasile inregistrata sub nr. 14795 / 21.06.2007 ; 
În baza prevederilor art. 1 din Legea 85 / 1992, privind vânzarea de locuinţe şi 

spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat si a art. 9 din Legea nr. 112 / 1995 pentru 
reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia locuinte, trecute in 
proprietatea statului,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art. 1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţelor  către titularii contractulelor de 
închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992 si a Legii 112/1995, după cum 
urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Nita Dumitru Bdul Revolutiei, bl. 8, sc.B, ap. 4 
2. Dascalu Gheorghe 2 Graniceri, bl. 22, sc. A, ap. 1 
3. Rotarita Ileana Pacii, nr. 3B 
4. Sandu Maria Pacii, nr. 3 
5. Costin Mihai Mihai Eminescu, nr. 15 
6. Moisii Vasile Sucevei nr. 15 
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  



Art.3 – Hotararea se comunica la: 
 -Institutia Prefectului-Judetul Suceava; 
 -Primar; 
 -Compartimentul spatiu locativ. 

 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,  
 Consilier local, Traian Ardeleanu 
 
 
      Contrasemneaza,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
             Mihaela Busuioc 
 
Falticeni, 30.08.2007 
Nr.78 



 
R O M Â N I A  

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

H O T Ă  R Â R E 
privind vânzarea in rate a imobilului situat  in Municipiul Falticeni, 

 str. Botosani, nr. 68 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.15735 
/ 16.08.2007 ; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.115736 / 16.08.2007 ; 

- cererea d-lui Lozniceru Costel  inregistrata sub nr. 18260 / 22.08.2007 ; 
- referatul de ancheta sociala inregistrat  la nr. 18260 / 23.07.2007 ; 
În baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 112 / 1995 pentru reglementarea 

situatiei juridice a unor imobile cu destinatia locuinte, trecute in proprietatea statului, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

 În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 Art. 1. – Se aprobă vânzarea in rate lunare a imobilului situat in Municipiul 
Falticeni, str. Botosani, nr. 68, pe o perioada de 2 ani, vanzare aprobata prin H.C.L. nr. 
36 / 29.03.2007. 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
                        PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                     Consilier local, Traian Ardeleanu 
 
       Contrasemneaza,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
         Mihaela Busuioc 
Falticeni, 30.08.2007 
Nr.79    
     
 
 
 
 
 
   



ROMÂNIA            
             JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007, prin transformarea 
unei funcţii publice de inspector, gradul profesional asistent în funcţia publică de inspector, 

gradul profesional debutant din cadrul Serviciului impozite şi taxe din aparatul de specialitate 
al primarului  

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 
- expunerea de motive a d.lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată sub nr. 15743 / 16.08.2007 ; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat sub nr. 15745 / 16.08.2007 ; 
În baza prevederilor art. 46, alin. 1 şi 2 Ordonanţa Guvernului nr. 6 / 2007 privind unele măsuri 
de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la 
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 
2007;  

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” şi alin. 3, lit. “b”; art. 45, alin. 1 şi art. 47 din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1.  Se aprobă modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007, prin 
transformarea unei funcţii publice de inspector, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului 
impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului  în funcţie publică de inspector, gradul 
profesional debutant  
 Art. 2. Poziţia nr. 6 din statul de funcţii al personalului din cadrul Serviciului impozite şi taxe din 
aparatul de specialitate al primarului, prevăzut în anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului local Fălticeni nr. 
130/21.12.2006, se modifică conform prevederilor art. 1.  
 Art. 3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2007 
 Art. 4. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
                        PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                     Consilier local, Traian Ardeleanu  
          Contrasemneaza,  

                 SECRETAR MUNICIPIU,                   
          Mihaela Busuioc 
Falticeni, 30.08.2007 
Nr.82 
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