
RoMANla
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
rAl,rtcnnr

uoranAnn
privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul Suceava:
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr. 16088 din
25.08.2011;

- raportul de specialitate al Direcfiei economice inregistrat la nr. 16089 din 25.08.201I;
- adresa nr, 1835 din22.08.20i 1 de la $coala cu claselo I-VIII nr. 3 ,,Mihail Sadoveanu";

inbazaprevederilor art.l9 alin. (2) din Legea nr.273 I 2006 privind finanlele publice locale, c\r
modificdrile gi completS.rile ulterioard;

in baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanfe,
administrarea domeniului public gi privat al municipiului, servicii qi comer!, Comisiei pentru
inv6fdm6nt, sdndtate, culturd, culte, proteclie sociald, sport, turism 9i agrement gi Comisiei pentru
administrafie public6, juridicd, apfuarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertdlilor
cetdlenilor;

in temeiul prevederilor art.36, alin. 4,lit. ,,a", art.44, alin. 1, art.45, alin.2,lit. ,,a" Si ale art.49
din Legea w. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;

HoTARA$rE

Art. L: Se aprobd rectifrcareaBugetului local pe anul2071, conform anexei nr. 1 .
Lrt, 2z Se alocd suma de 13.700lei in vederea asigurdrii serviciilor de masd qi cazare pentru

participanlii la Festivalul Internafional de Teatru pentru Tineret,,Grigore Vasiliu Birlic" - Edilia L
Arf. 3: Se aprobd rectificarea Bugetului instituliilor gi activitdlilor finanlate din venituri

proprii pe anul 2011 pentru $coala cu clasele I-Vil nr. 3 ,,Mihail Sadoveanu", conform anexei nr. 2.
Art.4: Anexele I gi 2 fac parte integranti din prezentahotdrdre.
Art. 5: Direclia Economicd gi $coala cu clasele I-V[I.nr. 3 ,,Mihail Sadoveanu" vor duce la

indeplinire prevederiie pr ezentei hotbrdri.
Art. 6: Hotdrdrea se comunicd la:
- Institulia Prefectului - Judelul Suceava;
- Primar;
- Direclia Economicd din cadrul Prim[riei Municipiului Fdlticeni;
- $coala cu clasele I-Vru nr. 3 ,,Mihail Sadoveanu".

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MUNICIPIU

TA
{

*toffisuioc

xFllticeni: 25.08.2011
Nr. +5



RoMArure
JUDETUL SUCEAVA

MUNtctptul rAllcerur
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn
privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea pubticd a municipiului Fdtticeniin

proprietatea privatd a acestuia 
,.

Consiliul local al municipiului Fdlticeni, judelut Suceava;
Av1nd in vedere:

- expuneleg de motive prezentatd de domnul Tofan Vasile, primar al municipiului
Fdlticeni, inregistratd la nr. 14959104.09.2011:

- raportul de specialitate al Direc{iei Tehnice, inregistrat ia nr. 14960104.0g.2011;- prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd gi regimul luridic al
acesteia, cu modificdrile gi completirile ulterioare gi ale HotSrArii-Guveinului nr.
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pLntru intocmirea inventarului
bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunelor, oragelor, municipii lor gi

^ judelelor;
ln baza avizeloj comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, servicii si comert, comijeipentru invatamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala,'activitati sportive si de agrement,
comisiei pentru adminis.tratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea dreiturilor sl
libertatilor cetatenesti gi comisiei pentru amenajarea teritoriului 9i urbanism , realizarea lucrdrilor
publice, proteclia mediului, conservarea monumentelor istorice gi de arhiteciure;

In conformitate cu preveder i le art .36,  a l in.2, l i t . , ,c" ,  a l in.5,  I i t .  c ,  ar t .45,  a l in.3 gi  ar t .
49 din Legea 215 | 2001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificirile gi
completdr i le ul ter ioare;  

H oTA nAg r  E: ,

Art.l. - Se aprobd trecerea din domeniul public al municipiului Filt iceni in domeniulprivat al acestuia, a suprafelei construite de 244 m.p., din totalul suprafe{ei de 624 mp, inscrisi
in Inventarul bunurilor care apa(in domeniului public al Municipiutui peticeni, judelul 5rce"ua,
la pozi{ia nr. 636, coloana nr. 4.

Art.2. - Se aprobd trecerea din domeniul public al municipiului Fdlticeni in domeniulprivat al acestuia, a suprafelei de teren de 558 m.p. din totalul suprafelei de 1g95 mp, inscrisi
in Inventarul bunurilor care apa(in domeniului public al Municipiuiui raiticeni, judelul Sr.""u",
la pozi{ia nr, 637, coloana nr. 4.

Art.3. - Bunurile prevdzute la art. 1 gi 2 sunt evidenliate in planul de situalie anexd laprezenta hotirAre gi trec in domeniul privat al Municipiului Fdlticeni, inscris Tn Anexa la
Hotdrarea consiliului Local al Municipiului Fdlticeni nr. 24126.05.2011, in vederea dezafectdrii.

1,T,1":1:Y:i:Yil.ltiYl{ f"ltig"li, pjil compartimentele speciatizate, va asigura
ducerea Ia indeplinire a prevederilor

PRE$ED|NTE DE $EDr
tng.

Contrasemneazd,
ECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc
Filticeni, 25.08.2011
Nr .46



ROMAruIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FALTICENI
CONSILIUL LOCAL

HorAnAne
privind modificarea 9i completarea I nventarulu i bunurilor care' aparli n domeni ului

public al municipiului Fdlticeni, judeful Suceava, Tnscris in Anexa la Hotirirea
consif iului local at municipiului Filticeni 

'nr. 
101127.11.2008, cu modificirile 9i

completdrile u lterioare

Consiliul local al municipiului Fdlticeni;
Av6nd Tn vedere:
- Expunerea de motive prezentatd de domnul Tofan Vasile, primar al

municipiului Fdlticeni, jude{ul Suceava, inregistratd la nr. 14755102.08.2011;
- Raportul de specialitate al Direc(iei Tehnice, inregistrat la nr.

14960t04.08.2011;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget

finan{e, administrarea domeniului public Ai privat al municipiului, servicii 9i
come(, Comisiei pentru invd{dmdnt, sindtate, culturd, culte, proteclie sociald,
activitdli sportive gi de agrement, Comisiei pentru administrafia publicd,
juridicd, apSrarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi l iberta{ilor
cetdfenegti gi Comisiei pentru amenajarea teritoriului gi urbanism, realizarea
lucrdrilor publice, protecfia mediului, conseryarea monumentelor istorice gi de
arhitecturS;

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publici gi regimul juridic al
acesteia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare 9i ale HotdrArii Guvernului
nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru Tntocmirea
inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunelor, oragelor,
municipiilor gi jude{elor;

- dispozili i le HotdrArii Guvernului nr. 135712001 privind atestarea domeniului
public aljudelului Suceava, pecum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din
judeful Suceava, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) gi art. 45 alin. (1) din Legea
215 t 2001 a administrafiei publice locale, republicatS, cu modificdrile gi completiri le
ulterioare,

HOTAnA$rE:

Art. 1. - lnventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului
Fdlticeni, judelul Suceava, Tnscris Tn Anexa la Hotdrdrea nr. 101127.11.2008, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, se modificd dupd cum urmeazi:

(1) Textul de pozi{ia nr. 636, coloana nr. 3 va avea urmitorul cuprins: ,,situati in
municipiul Fdlticeni, strada lon Creangi nr. 19, judelul Suceava,
construiti din cirimidi, suprafald construiti = 362 mp, din care Corp A



= 217 Ip si corp B = 145 mp'l coloana nr. 5 va avea urmdtorul cuprins:,,60.599".
(2) Textul d.e la pozilia nr. 637, coloana nr. 3 va avea urmdtorul cuprins: ,,situatin municipiul Filticeni, strada lon Creangi nr. 19, judeful buceava, cu

urm[toarele vecinititi: N - strada Anton Holban, S -'proprietate privati,
E - strada lon Creangi, V - proprietate farticulari, suprafala = 130T ffip,,,
coloana nr. S va avea urmdtorul cuprins: ,i6g.617,g,,.'

Art.2. - Inventarul bunurilor care fac parte din domenluy,,public al municipiului
Fdltic-eni, judeful Suceava, Tnscris in Anexa la HotdrArea nr.' 101127.11.200g,,,
modificirile gi completdrile ulterioare, se completeazd conform anexei care face-parte
integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 3. - Primarul municipiului Fdlticeni 9i Directia economici vor aduce laindeplinire prevederile prezentei hotd16ri.

Contrasemneazd..
Secretarul municipiuf ui,

ioc Mihaela

Fifticeni, 25.08.2O11
Nr.47

Pregedinte de ged
Ghilea Sabin

Lt-{}



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea extinderii intravilanului Municip iului F ălticeni cu suprafa ţa de 

147,98 ha, în vederea reactualiz ării Planului Urbanistic General 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
14961/04.08.2011; 

- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, înregistrat la nr. 
14962/04.08.2011;  

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

În baza prevederilor art. 25, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 45 , alin. 2, lit. e 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.  - Se aprobă extinderea intravilanului Municipiului Fălticeni având o 
suprafaţă existentă de 1045,75 ha, cu suprafaţa de 147,98 ha,  în vederea reactualizării 
Planului Urbanistic General, 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, 
Ing. Sabin Ghilea 

                                                                                             Contrasem nează  
                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 25.08.2011 
Nr. 48 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scoaterii din func ţiune şi a cas ării unor mijloace fixe apar ţinând 

Serviciului public de alimentare cu ap ă şi canalizare din municipiul F ălticeni 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
15776/19.08.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 
15777/19.08.2011;  

- adresa nr. 123/2011 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ şi Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

În baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrative - teritoriale;  

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 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.  -  Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe 
aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni, 
prevăzute în anexa  care face parte din prezenta hotărâre; 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ing. Sabin Ghilea 

                                                                                             Contrasem nează  
                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 25.08.2011 
Nr. 49 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                   
                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei Spitalului Municip al Fălticeni 

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

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată  la  nr. 
14753/02.08.2011; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
14754/02.08.2011;  
  -  adresa nr. 5481/28.07.2011 a Spitalului Municipal Fălticeni; 
  -  prevederile HCL nr. 29/30.06.2011 privind modificarea structurii organizatorice 
a Spitalului Municipal Fălticeni; 

 În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, a Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement, a  Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism 
şi a Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            În baza prevederilor art. 15, lit. c din  H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 3, lit. b, pct. 3, 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 modificarea organigramei Spitalului Municipal Fălticeni 
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
     Art.2:   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, şi 
Spitalul Municipal Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ing. Sabin Ghilea 
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 25.08.2011 
Nr. 51 



RoMArura
JUDETUL SUCEAVA

MuNtctptul rAlncENl
CONSILIUL LOCAL

HorAnAne
privind punerea la dispozi{ia proiectului ,,Sistem de management integrat al

degeurilor in judelul Suceava" a terenurilor necesare construirii platformelor de
colectare a degeurilor

Consiliul local al municipiului Falticeni, judelul Suceava;
Av1nd in vedere:

- expunerea de motive prezentatd de domnul Tofan Vasile, primar al municipiului
Fdlticeni, inregistratd la nr. 1G074125.08.20j1;

- raportul de specialitate al Direc{iei Tehnice, inregistrat la nr. 16075/25.08.2011;
- adresa nr.14475122.08.2011 transmisi de Consiliul Judetean Suceava;
- prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publici gi regimul juridic al

acesteia, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociali, buget finanle,

administrarea domeniului public Ai privat al municipiului, servicii gi come(, comisiei
pentru invi{dmdnt, sindtate, culturi, culte, proteclie socialS, activitSli sportive gi de
agrement, comisiei pentru administratia publici, juridicd, apdrarea ordinii publice,
respectarea drepturilor gi liberti{ilor cetdfenegti gi comisiei pentru amenajarea
teritoriului gi urbanism, realizarea lucririlor publice, proteclia mediului, conseryarea
monumentelor istorice gi de arhitecturi;

in conformitate cu prevederile art. 36, arin.2, rit. ,,c", alin.6, l i t. a, pct. 14 9i al art.4s,
alin. 3 din Legea 215 / 2001 a administratiei publice: locale, republicaid, cu modificirile gi
completirile ulterioare; .

HOrAnAgrE:

Art.1. - Se aprobi punerea la dispozilia proiectului ,,Sistem de management
integrat al degeurilor in judelul Suceava", pAnd in anul2037, a terenurilor ?n suprafafd
totald de 312 mp., necesare construirii platformelor de colectare a degeurilor,'avdnd
datele de identificare prezentate Tn anexa care face parte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art.z. - Terenurile identificate potrivit art. 1 se afld in domeniul public al
municipiului Fdlticeni gi sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus in
proiect.

Art.3. - Primarul municipiului Fdlticeni, prin compartimentelespecializate, va

Contrasemneazi,
ECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc

duce la ?ndeplinire a prevederile p

PRE$ED|NTE gE gED


