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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 

din Municipiul Fălticeni 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
17473/15.08.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
17474/15.08.2009; 
                - procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 18037/12.08.2009 ; 

În baza avizelor 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, comisiei pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ şi comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement; 

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, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17,  art. 45, alin.1 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 Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii din Municipiul Fălticeni, situate str. 9 Mai, bl. nr. 2 şi str. 2 Grăniceri, bl. nr. 
51, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. –  Lista de repartizare prevăzută la art. 1 poate fi contestată în termen de 7 zile 
de la afişare. 

Art.3. –   Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura 
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare. 



Art.4. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor.  
           Art.5.  –    Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartiment spaţiu locativ 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
 
 
                                                                                             Contrasemneaza, 
  SECRETAR MUNICIPIU                             
 Mihaela Busuioc  
 
 
 
Fălticeni: 27.08.2009 
Nr. 62 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional la contractul de  

lucrări nr. 15.673/13.07.2009 încheiat între MUNICIPIUL FĂLTICENI şi  
S.C. TEHNOCON S.R.L. Fălticeni 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
17475/05.08.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 17476/ 05.08.2009; 

      - contractul de lucrări nr. 15.673/13.07.2009 încheiat între MUNICIPIUL 
FĂLTICENI şi S.C. TEHNOCON S.R.L. 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 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. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 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 Actul adiţional la contractul de lucrări nr. 15.673/13.07.2009 
încheiat între MUNICIPIUL FĂLTICENI şi S.C. TEHNOCON S.R.L. Fălticeni, prevăzut în 
anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
           Art.3. –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
                                                                                             Contrasemneaza, 
  SECRETAR MUNICIPIU                             
 Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 27.08.2009 
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HOTĂRÂRE 
privind transformarea funcţiei contractuale de bibliotecar - treapta IA în bibliotecar – gradul I 

din cadrul Bibliotecii Municipale Fălticeni 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
17477/05.08.2009 ;  
                -   raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 17478/05.08.2009; 
     -   cererea nr. 16035/16.07.2009 a d-nei Mihăilă Adriana ; 
                -   adeverinţa nr. 1036/02.07.2009 emisă de Universitatea de Vest din Timişoara; 

În baza avizelor 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. 7, alin. 2  şi art. 8 din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de 
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 20/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 
contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 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 transformarea funcţiei contractuale de bibliotecar - treapta IA în bibliotecar 
– gradul I, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior a titularului postului din cadrul Bibliotecii 
Municipale Fălticeni. 
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului resurse 
umane din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
           Art.3. –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul resurse umane; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
                                                                                             Contrasemneaza, 
  SECRETAR MUNICIPIU                                 
 Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 27.08.2009 
Nr. 64 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – 

construire Complex Comercial „ KAUFLAND”, str. Armatei, nr. 5B, municipiul Fălticeni 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
17479/05.08.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 17480/05.08.2009; 

 În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 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 baza prevederilor art. 25, art. 48, art. 50 şi a pct. 14 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” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu 
- construire Complex Comercial „ KAUFLAND”, str. Armatei, nr. 5B, municipiul 
Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 22.060 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Armatei, nr. 
5B, proprietate a S.C. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, prevăzut în 
anexa la prezenta hotărâre. 
          Art.2.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
          Art.3.    –   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
                                                                                             Contrasemneaza,   
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                                   
 Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 27.08.2009 
Nr. 65 
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HOTĂRÂRE 
privind  modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 la HCL nr.  30/28.05.2009 privind trecerea 

locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, din proprietatea publică a Municipiului 
Fălticeni în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor 

aferente 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr.  
17481/05.08.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 17482/05.08.2009; 

În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 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 temeiul prevederilor 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 modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 din HCL nr.  30/28.05.2009 
privind trecerea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, din proprietatea publică a 
Municipiului Fălticeni în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a 
terenurilor aferente; 
           Art.2.  –  Anexelor nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
           Art.4.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
                                                                                             Contrasemneaza,   
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                                   
 Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 27.08.2009 
Nr. 66 
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