
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

     
                                                                                                                                                 
                     

HOTARIRE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 

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

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, 
înregistrată la nr. 17171 din 22.08.2013  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 17172 din 
22.08.2013; 

- adresa nr. 937 din 12.08.2013 a G.P.P. Pinocchio si referatul Directiei tehnice 
nr. 17031/21.08.2013; 

- referatul nr.17032 din 21.08.2013 si  nr.17174 din 22.08.2013  al D.G.A.O.P; 
- referatul nr. 17028 din 21.08.2013 al Serviciului Urbanism; 
- adresele nr. 16912,nr.17234/23.08.2013 si 16913 din 20.08.2013 ale Spitalului 

Municipal Falticeni; 
- referatul nr.17173 din 22.08.2013 al DT-UP: 

       În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36, art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea 
nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
              În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” 
şi ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;                                
 
                                                                   HOTĂRĂŞTE    
 

Art.1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.1. 
Art.2: Se aproba alocarea sumei de 64.050 lei din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția autorităților locale, pentru: 
- 18.700 lei –  cursuri de perfectionare pentru politistii locali; 
- 15.000 lei pentru a suporta diferenta de pret la apa meteorica de pe domeniul 

public si privat al Municipiului; 
- 4.300 lei pentru realizarea instalatiei provizorii aeriene de alimentare cu apa pe 

str. Crisan. 
- 26.050 pentru dotarea locurilor de joaca  cu sisteme de supraveghere video. 

Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2. 



Art.4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, conform 
Anexelor nr. 3a si 3b, inclusiv modificarea denumirii Obiectivului de investitii din 
,,Extindere Gradinita Dumbrava Minunata +inlocuire invelitoare corp 
existent+Termosistem corp existent”, in ,,Extindere Gradinita Dumbrava Minunata’’. 
            Art.5:  Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform 
Anexei nr.4. 
           Art.6: Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.7: Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   
                        
                                                               
                                                                                      

                                                                                        Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
 
 
 
Fălticeni, 29.08.2013 
Nr. 99                

  



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                                                                                
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a parcurilor de joacă 
pentru copiii din municipiul Fălticeni  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 15412/29.07.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15413/29.07.2013; 

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, Comisia 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 H.G. nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe 
piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agreement, ale Ordinulului nr.501/2004 privind 
modificarea şi completarea PT R 19/2002, ale Ordinului nr. 4/2006 privind modificarea şi 
completarea PT R 19/2002,   Prescriptia tehnică PT R 19/ 2002 –“Cerinte tehnice de securitate 
privind instalaţiile şi  echipamentele montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a 
spatiile de joacă", Standardele europene SR EN 1176/2002 si SR EN 1177/2002; 
            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d),  alin. (6), lit. a), pct. 11 şi  art. 45, 
alin. 2 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 Regulamentul de organizare si funcţionare a parcurilor de joacă 
pentru copii - prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, aplicabil pentru toate parcurile de joacă 
de la nivelul municipiului Fălticeni, inclusiv pentru cele amenajate pe noile amplasamente: 

- Şoldăneşti (locaţia „Tăpşan” – la intersecţia str. Antileşti cu str.Şoldăneşti);  
- Ţarna Mare (în curtea şcolii de pe strada Spicului);  
- zona Republicii (2 locuri de joacă – în curtea Şc.Gimnaziale”I.Ciurea” şi în zona 

bl. 42-44);  
- Grădiniţa „Licurici” – str.Ion Creangă; 
- str. Aleea Trandafirilor zona bl.1);  
- str. 2 Grăniceri (2 locuri de joacă – zona bl. 51(ANL) şi zona bl. 6). 

                     Art. 2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   

                                                                             
                                                                                   

                                                                                        Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 29.08.2013 
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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 demolării unor construcţii aferente Staţiei de epurare  

aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul 
Fălticeni  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 14941/23.07.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 
14942/23.07.2013 ;  

- adresa nr. 13628/09.07.2013 a S.C. ACET S.A Suceava; 
           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 si Comisiei 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  demolarea  unor  construcţii  aferente  Staţiei  de  epurare  
aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul 
Fălticeni, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. -   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   

                                                                                      
                                                                                      

                                                                                        Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
 
Fălticeni, 29.08.2013 
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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 transformarea unui post din statul de funcţii al Spitalului Municipal 

Fălticeni într-un post de nivel imediat superior 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 15414/29.07.2013; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 15425/30.07.2013;  

                -  adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 3977/10.07.2013;  
           În baza avizelor 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. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  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. –  Se aprobă transformarea postului de secretar-dactilograf I  în secretar-
dactilograf IA din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării 
examenului de către titularul postului. 
            Art.2. –Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   

                                                                                      
                                                                                      

                                                                                        Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
 
Fălticeni, 29.08.2013 
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                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                 
               

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea taxei de parcare a microbuzelor aparţinând  

S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.  17246/23.08.2013; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe, înregistrat la nr. 
17247/23.08.2013;  
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 si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 283, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c 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: Începând cu data de 01.09.2013 se stabileşte taxa de parcare a microbuzelor 
aparţinând S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava, în cuantum de 250 lei/lună/loc de parcare. 

Art.2: Parcarea microbuzelor aparţinând S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava, în 
suprafaţă de 30 m.p.(constând în 2 locuri de parcare), se stabileşte pe str.Şcoala Domnească, 
f.n.(în spatele blocului nr. 115), conform planului de situaţie prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre, şi constă în staţie ce deserveşte traseul aprobat în condiţiile legii de către Consiliul 
Judeţean Suceava. 

Art.3: Beneficiarul are obligaţia amenajării a două parcări ecologice pe amplasamentul 
stabilit la art. 2, asigurării curăţeniei în zona staţiei şi în perimetrul de protecţie al acesteia. 

Art.4:Obţinerea avizelelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţii  în condiţii legale a operatorului de transport constituie o obligaţie a acestuia.  
            Art.5: În cazul în care amenajarea parcării va implica şi edificarea unei construcţii 
provizorii, aceasta se va realiza cu respectarea condiţiilor de autorizare prevăzute de lege. 
            Art.6: Direcţia Tehnică şi Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   

                                                                             
                                                                                  

                                                                                        Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 29.08.2013 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea desfăşurării activităţilor competiţionale şi de antrenament la 
bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, de către 

Clubul Sportiv „Armonia” Dolheşti 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
            - expunerea de motive prezentată de  domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 17207/23.08.2013; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 17208/23.08.2013; 
           - adresa Clubului Sportiv „Armonia” Dolheşti  înregistrată la nr. 17114/22.07.2013; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
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 conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei 
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul prevederilor  art. 36, alin. (2), lit. d şi alin.(6), lit. a, pct. 5  si art. 45, 
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 desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament la 
bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni, respectiv 
stadionul „Nada Florilor” şi stadionul „Tineretului”, de către Clubul Sportiv „Armonia” 
Dolheşti. 
           Art. 2.  Accesul gratuit la bazele sportive este permis în perioada 01.09.2013 – 
31.07.2014, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor. 
           Art. 3.  Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   
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                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                                                                               
HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru realizarea 
lucrării „Instalare cablu fibră optică Fălticeni BA0062 – FO BB Bosanci – Roman” 

pe domeniul public al municipiului Fălticeni 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 16951/20.08.2013; 
           - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 16952/20.08.2013; 
             - adresa nr. 396/19.08.2013 transmisă de către S.C.Construcţii Căi Ferate, 
Drumuri şi Poduri S.R.L. Ploieşti, însoţită de memoriul de prezentare al lucrării, planuri 
de situaţie şi planuri de încadrare; 

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 si Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  alin. (6), lit. a), pct. 19 şi 
art. 45, alin. 3 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 emite acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru 
realizarea lucrării „Instalare cablu fibră optică Fălticeni BA0062 – FO BB Bosanci – 
Roman” pe domeniul public al municipiului Fălticeni, conform memoriului de prezentare 
a proiectului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
          Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   
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                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru branşarea comunei 
Fântâna Mare la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Fălticeni 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 16953/20.08.2013; 
           - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat la 
nr. 16954/20.08.2013; 
 - certificatul de urbanism nr. 34/18.07.2013 emis de Consiliul Judeţean Suceava; 

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 si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             În temeiul prevederilor art. 11, alin.(1)  şi art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 241/2006 
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  alin. (6), lit. a), pct. 14 şi art. 45, 
alin. 3 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 emite acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru branşarea 
comunei Fântâna Mare la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Fălticeni. 

Art. 2:  Beneficiarul reţelei de alimentare cu apă, respectiv comuna Fântâna Mare, în 
urma executării lucrărilor, are obligaţia readucerii terenului la forma iniţială. 

Art. 3:  Reţeaua de alimentare cu apă executată pe teritoriul administrativ al municipiului 
Fălticeni va fi inclusă în Inventarul domeniului public al acestuia. 

Art. 4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL  

 
 

                 HOTĂRÂRE 
 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei reprezentate de 

doamna Bîgu Mihaela 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  17241/23.08.2013; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public asistenţă socială, 
înregistrat la nr. 17020/21.08.2013;  

- prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 
9/24.02.2011; 

- cererea d-nei Bîgu Mihaela înregistrată la nr. 17020/21.08.2013; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 5, 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 aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei reprezentând 
ajutor de urgenţă pentru familia reprezentată de doamna Bîgu Mihaela, domiciliată în 
municipiul Fălticeni, str. Sucevei, bl. 84, sc. A, ap. 1, judeţul Suceava. 
           Art. 2: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va     
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigoraş                                                                                   
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