
                       

 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              

                                                                      
HOTĂRÂRE 

 privind modificarea Regulamentului de organizare şi func ţionare a aparatului de specialitate al 
primarului municipiului F ălticeni şi a unit ăţilor subordonate 

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

                -  expunerea de motive a domnului viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  nr. 
15213/31.07.2012;  
           -  raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, comunicare,  înregistrat la nr. 
15214/31.07.2012; 
 -    prevederile HCL nr. 56/26.07.2012 privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a 
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale unităţilor subordinate; 

    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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură , Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement  

 În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2007 privind Codul de conduită al funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, 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 modifică prevederile art. 9 şi art. 10 din Partea I a Regulamentului de organizare şi 
func ţionare a aparatului de specialitate al primarului m unicipiului F ălticeni şi a unit ăţilor 
subordonate , 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                                                                                  

                                  
                                                       

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busu ioc 
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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 acordul Consiliului local al municipiului F ălticeni de a participa cu o contribu ţie 

proprie la achizi ţionarea de c ătre Spitalul Municipal F ălticeni a unui aparat Reontgen – Tv 
cu brat în “C” 

 
 Consiliul local al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

            -   expunerea de motive a domnului viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  
nr.15358/02.08.2012;  
           -  raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate,  înregistrat la nr. 
15359/02.08.2012; 
 -    adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 5360/26.07.2012; 
 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 art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. a 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 participarea cu o contribuţie proprie a Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în procent de 5% din valoarea de achiziţionare a unui  aparat Reontgen – 
Tv cu brat în “C”,  necesar Spitalului Municipl Fălticeni – Secţia Chirurgie. 
          Art. 2.   –   Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.     
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Sabin Ghilea                                                                                   

                                  
                                                       

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                               Mihaela Busuioc 
 
             
Fălticeni, 30.08.2012 
Nr. 71                               

 
  



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              

                                                                                                                  
     

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

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

                -  expunerea de motive a domnului viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  nr. 
15356/02.08.2012;  
         -  raportul de specialitate al Serviciului urbanism – investiţii - patrimoniu,  înregistrat la nr. 
15357/02.08.2012; 
         -  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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură , Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, 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 şi 3;  
           Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011se modifică în mod corespunzător;  
           Art.3: Anexele nr. 1, 2 şi 3 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 

Ing. Sabin Ghilea                                                                                  
                                 
                                                     

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

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

                                                                                                         
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă în municipiul F ălticeni, str. 
Izvor, bl.3B, ap.2 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   la  nr. 
17101/29.08.2012; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 17102/29.08.2012;  
            - referatul de anchetă socială întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială şi înregistrat 
sub nr. 17033/29.08.2012; 
           - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 17060/29.08.2012; 
    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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
            În baza prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, 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. 3 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 prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în municipiul 
Fălticeni, str. Izvor, bl. 3B, ap. 2, d-lui Vatamanu Marius, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Aleea 
Trandafirilor, bl. 1B, ap. 8, judeţul Suceava. 
    Art.2:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza 
declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. 
               Art.3:     Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 
                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Sabin Ghilea                                                                                  

                                 
                                                   

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busu ioc 
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