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

                                 

H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul 

Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava 
pentru alegerea Consiliului director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de 

modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 
 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -   expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr. 
16190/10.08.2010;  
           -     raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr.  16191/10.08.2010;    

  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, 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 temeiul prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea 
215 / 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. Unic.  –  Se mandatează domnul ing. VASILE TOFAN, primarul municipiului Fălticeni, 
reprezentantul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al 
Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei. 
        
 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                              
                                                                                                    

                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

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

                               

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava” 
 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr.  
16188/30.07.2010; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 16189/30.07.2010; 

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, 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. f) alin. (6), lit. a), pct.14 şi art. 
45, alin. 1 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 Master Planul pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava”, prevăzut  în aneza care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2.  –  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 12 din 25.02.2010 
se abrogă. 

Art. 3.  –  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                    
                                                                                                    

                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 26.08.2010 
Nr. 72                       



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru 
aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr.  
16186/30.07.2010; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice – Compartimetul mediu, înregistrat la nr.  
16187/30.07.2010; 
 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 17/5013/13.04.2010; 

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, 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 temeiul prevederilor art. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificate şi 
completate prin O.U.G. nr. 13/2008, cu modificările şi completarile ulterioare;               

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. a),  pct. 14 şi art. 45, alin. 1 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 Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2.  - Se mandatează domnul ing. VASILE TOFAN, primarul municipiului Fălticeni, 
reprezentantul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru aprobarea Regulamentului 
Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                      prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                                                              
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                     R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                  CONSILIUL LOCAL                                                
                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea H.C.L. nr. 7/31.01.2008 pentru  aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului public de salubrizare din Municipiului Fălticeni, a 
Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare 

  
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr.  
16192/10.08.2010; 
           - raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice, înregistrat la nr. 16193/10.08.2010; 
 - Nota de identificare/îndrumare/monitorizare încheiată la data de 9.08.2010 de către 
A.N.R.S.C. –Agenţia Teritorială Nord Est Moldova; 

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 temeiul prevederilor art. 3, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,  şi ale art. 2, alin. 3, lit. f şi g şi art. 6, alin. 
1 din Legea nr. 101/2006 a 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 şi art. 45, alin. 
1 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 art. 1 din H.C.L. nr. 7/31.01.2008, prin includerea unui 
nou alineat care va avea următorul cuprins: 
 „Se aprobă înfiinţarea Serviciului public de salubrizare cuprinzând următoarele activităţi: 
măturatul, spălatul şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice 
şi menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ.” 

Art.2.  –  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                CONSILIUL LOCAL                                                
                                                       
                                                                         

H O T Ă R Â R E 
privind abrogarea  art. 3 al H.C.L. nr. 119/18.12.2008  

 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr.  
16194/30.07.2010; 
           - raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 
16195/30.07.2010; 

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 ; 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare,   

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi art. 45, alin. 1 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 abrogă art. 3 al H.C.L. nr. 119/18.12.2008, sistându-se plata la fondul 
pentru închiderea depozitului de deşeuri de către operatorul S.C.GOSCOM S.A.Fălticeni, 
începând cu data de 01.08.2010. 

Art. 2.  –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia 
economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi S.C.GOSCOM S.A. Fălticeni. 
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R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                  CONSILIUL LOCAL                                                                                            

H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea unei locuinţe către titularul contractului de închiriere, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992  
  

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr.  
16196/30.07.2010; 
           - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
16197/30.07.2010; 

În baza avizelor 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. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) şi art. 45, alin. 
3 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 vânzarea unei locuinţe către titularul contractului de 
închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele chiriaşului Adresa imobilului 

1. CIOCAN CONSTANTIN Str. Aleea Căminului, bl. 3, sc. B, 
ap. 12 

 
Art. 2.  –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia 

economică, Compartimentul spaţiu locativ şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 
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                        R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                  CONSILIUL LOCAL    

                                 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 101 din 
27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată 
la nr.  16200/30.07.2010; 
           -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 16201/30.07.2010; 
           -  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
           - dispoziţiile H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului publical judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

   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 temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. „c”, 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.  –   Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, înscris în anexa la Hotărârea nr. 101 din 27.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
           Art. 2.    –  Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la îndeplinire  
prevederile prezentei hotărâri. 
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                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                    FĂLTICENI 
                                                                                                                                                            
                                                                                                          

HOTĂRÂRE 
privind acordarea dreptului de uz asupra terenului în suprafaţă de 120 mp, proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni si a dreptului de servitute de trecere subterana pentru 

executarea lucrarilor de construire a reţelei electrice care va alimenta blocul ANL, cu 56 
unităţi locative, din str. Cuza Vodă, nr. 1A 

 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         -  expunerea de motive a d-lui viceprimar ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la nr. 
16202/30.07.2010; 
         -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat  la nr. 16203/30.07.2010;          
         -   adresa E.ON Moldova Distribuţie S.A Bacău; 
 În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit „c”, alin. 5 lit. „c”, art. 45 alin. 3, lit „e”, art. 47 si art. 49 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –   Se acordă dreptul de uz asupra terenului în suprafaţă de 120 mp, proprietate publică 
a municipiului Fălticeni si dreptul de servitute de trecere subterană, in favoarea E.ON Moldova 
Distribuţie S.A Bacău, pentru executarea lucrarilor de construire a reţelei electrice subterane de 
20KV, 0,4 KV, PTAB – 20/0.4 KV, 400 KVA, care va alimenta blocul ANL, cu 56 unităţi locative, 
din str. Cuza Vodă, nr. 1A.  

Art.2. –   Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului prevăzut la art. 1 şi 
identificat în planul de situaţie anexă la prezenta hotărâre se realizează cu titlu gratuit pe toată 
durata existenţei reţelei electrice subterane. 

Art.3.  –     La finalizarea lucrărilor terenul va fi repus în starea iniţială. 
Art.4. –   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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