
R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI           
                     F Ă L T I C E N I 

H O T Ă  R Â R E 
privind vânzarea unor   locuinţe către titularii contractelor de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85/ 1992, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.28530/07.12.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.28531/07.12.2007 ; 

- cererea d-nului Bostangica Gheorghe inregistrata sub nr. 28497/07.12.2007 
- cererea d-nei Olariu Mariana inregistrata sub nr. 28606 / 11.12.2007 ; 
- cererea d-nei Sferciuc Elena inregistrata sub nr. 28727/13.10.2007 ; 
În baza prevederilor art. 1 din Legea 85 / 1992, privind vânzarea de locuinţe şi 

spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi 
art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă vânzarea locuinţelor  către titularii contractelor de închiriere, în 
conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Bostangica Gheorghe 1 Mai, bl. 2B, sc. B, ap. 2 
2. Olariu Mariana Aleea Nucului, bl. 5, ap. 38 
3. Sfirciuc Elena 2 Graniceri, bl. 18, sc.D, ap. 11 
Art.2 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art.3.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spatiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 140 
 



   
                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                           
                        FĂLTICENI                                                                 
    
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului proprietatea publică a 

municipiului Fălticeni, situat pe str. Sucevei, nr. 78, Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Suceava 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 28546 / 07.12.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 28547 / 07.12.2007; 
       În temeiul prevederilor art.17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 10, art.  36, alin.2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 49 şi 
art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
            Art.1: Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită , pe o perioadă de 1 an, 
respectiv 01.01.2008 - 31.12.2008, a imobilului proprietatea publică a municipiului 
Fălticeni, situat pe str. Republicii, nr. 78, Inspectoratului de Jandarmi Suceava în vederea 
desfăşurării activităţii subunităţii de jandarrmi din municipiul Fălticeni. 
  Art.2: Predarea - primirea se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi.  
  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 din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 143 

 
 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI        
   
   
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ - Plan Urbanistic Zonal - 

Locuinţe colective P +6E",str. Dimitrie Leonida din municipiul Fălticeni 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 31196 
/ 14.12.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 31197 / 14.1.2007;  
 În temeiul prevederilor art.25, 47, 50 şi a pct. 11 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 / 
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47 din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea unui bloc de locuinţe 
colective P +6E , pe terenul în suprafaţă de 1000 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. 
Dimitrie Leonida, de către SC LOVERS ROMÂNIA SRL, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

   Art.3.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 139 
 
 
 

 



  R O M Â N I A  
              JUDEŢUL  SUCEAVA       
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                   F Ă L T I C E N I                                                         
 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 6 m.p. teren apatinand 

domeniului public al municipiului Falticeni, situat pe str. Humorului, f.n., catre S.C. 
E.ON Moldova S.A – CE MT/JT Suceava 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr. 28542/07.12.2007 ;  
- raportul de specialitate al Directiei Tehnice, înregistrat la  nr. 

28543/07.12.2007 ; 
- adresa nr. 28507/ 07.12.2007 transmisa de catre Directia de Distributie-

Centru de Exploatare MT / JT Suceava ; 
În temeiul prevederilor art.15, alin.2 si art 16, alin.2 din Legea nr.13/2007 a 

energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.1, art.47 si art.124 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 6 m.p. teren 
apartinand domeniului public al municipiului Falticeni, situat pe str. Humorului, f.n., catre 
S.C.  E.ON Moldova  S.A. –Centru de Exploatare MT/JT Suceava, in vederea amplasarii 
a doi stâlpi de linie electrică de joasă tensiune. 
 Art.2. – Terenul in suprafata de 6 m.p., prevazut in anexa , se atribuie pe durata 
existentei liniei electrice de joasă tensiune. 
 Art.3. – Directia tehnica din cadrul Primariei municipiului Falticeni va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.4.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
 
 
 
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 137 
 
 
 



                     R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                          
                        FĂLTICENI   
      HOTĂRÂRE 

 privind prelungirea temenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a 
municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              

nr. 28544 / 07.12.2007;  
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 28545 / 

07.12.2007;  
  În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct.16,  art. 45, alin. 
3 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

HOTĂRĂŞTE 
           Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate 
publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii, pe o 
perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2008-31.12.2008, construcţii aflate în proprietatea: 
            a) S.C. "MARIMAR" S.R.L. 
            b) S.C. " TOPAZ" S.R.L. 
            c) A.F. SCRIPCĂ VASILE 
            d) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L.  

            Art.2: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 se 
stabileşte la 15 lei/m.p./lună; 
            Art.3: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate 
publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate punctele de vânzare aparţinând 
S.C. RODIPET S.A. 
            Art.4: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 3 se 
stabileşte la 10 lei/m.p./lună; 
            Art.5: Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a 
chiriei aferente perioadei anterioare; 
            Art.6: Compartimentul Spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
          Art.7.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                             Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 131 



           R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI               
                     F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 8897 / 6.06.2000 

încheiat între Primăria Municipiului Fălticeni şi S.C. „DASTI” 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.28536 / 
7.12.2007 ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 28537 / 7.12.2007; 
- cererea nr. 295 / 15.11.2007 transmisă de S.C. « DASTI » S.R.L. Fălticeni ; 
- prevederile H.C.L. nr. 14 / 2.06.2000 privind concesionarea unor suprafeţe de 

teren ; 
- contractul de concesiune nr. 8897 / 6.06.2000 încheiat între Primăria 

Municipiului Fălticeni şi S.C. « Dasti » S.R.L. Fălticeni ;  
În temeiul prevederilor art. 942 şi următoarele din Codul civil, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe, 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c” şi alin.5, lit.”b”, art.45, alin.1, 
art.47 şi art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune nr. 8897 / 6.06.2000 
încheiat între Primăria Municipiului Fălticeni şi S.C. „DASTI” S.R.L. Fălticeni, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
 
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 138 
 



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

                                                                                                                
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  stabilirea preţului de vânzare a terenului în suprafaţă de 89 m.p. situat pe 

str. Alexandru cel Bun, nr. 15, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
28540  din 07.12.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 28541 din 07.12.2007;  

- prevederile H.C.L. nr. 31/26.04.2002 privind concesionarea, închirierea şi 
vânzarea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului 
Fălticeni; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1, art. 
47, art. 49 şi art.123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E     
   Art.1: Se aprobă preţul de vânzare a terenului în suprafaţă de 89 m.p. situat pe 
str. Alexandru cel Bun, nr. 15, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în cuantum de 
39 lei/m.p, vânzare aprobată prin H.C.L. nr. 31/26.04.2002 în favoarea d-lui BALICĂ 
ŞTEFAN; 
  Art.2: Raportul de evaluare constituie anexă la prezenta hotărâre. 
            Art.3: Direcţia tehnică şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
 
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 135 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                       
                        FĂLTICENI        
      HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  
public al municipiului Fălticeni înscrise în anexa nr. 4 la H.G. nr. 1357 / 2001  

privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava,  

cu modificările şi completările ulterioare 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr.28520/07.12.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 28521/07.12.2007; 
 În temeiul prevederilor art. 3, alin. 1 şi 4, art. 21  din Legea nr. 213 / 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelo, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 45, alin. 3, art. 49 şi art. 
120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Fălticeni înscrise în anexa nr. 4 la H.G. nr. 1357 / 2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 58/20.12.2000, ale H.C.L. nr. 92/29.11.2002, ale 
H.C.L. nr. 126/28.10.2004, ale  H.C.L. nr. 72/28.07.2005, ale H.C.L. nr. 102/30.11.2005, 
ale H.C.L. nr. 33/27.04.2006, ale H.C.L. nr. 74/27.07.2006, ale H.C.L. nr. 108/26.10.2006, 
ale H.C.L. nr. 118/30.11.2006 şi ale H.C.L. nr. 67/26.07.2007 se abrogă. 
 Art.3: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
              Art.4.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 133 



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
 CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                           
                         FĂLTICENI        
  
      HOTĂRÂRE 

 privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a imobilelor situate 
 pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ipătescu, bl. 1, în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţii de interes public local 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

           - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 28522 / 07.12.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrată la nr. 28523 / 07.12.2007 
- cererea Asociaţiei Nevăzătorilor înregistrată nr. 2839705.12.2007; 
  În temeiul prevederilor art. 17 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială,    

buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 124, art. 45, alin. 3 şi art. 49 din Legea              
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 
an, respectiv 01.01.2008 – 31.12.2008, a imobilelor situate pe  str. Republicii nr. 1 şi str. 
Ana Ipătescu, bl.1,  proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară 
activitatea următoarele instituţii de interes local: 

1) Asociaţia Nevăzătorilor - str. Republicii nr. 1 
2) Comitetul de Cruce Roşie - filiala Fălticeni - str. Ana Ipătescu, bl.1 

  Art.2: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către 
instituţiile publice de interes local prevăzute la art.1.  
             Art.3: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

          Art.4.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
 
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 130 



                       R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                           
                          FĂLTICENI   
      HOTĂRÂRE 

 privind darea în administrare a imobilelor , proprietatea publică sau privată  a 
Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea instituţii  

de interes public local  
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 28512 / 07.12.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrată la nr. 28513 / 07.12.2007;  
- cererea nr. 29063/13.12.2007 a C.C.I.A Suceava - Reprezentanţa Fălticeni; 
- cererea nr. 868/13.12.2007 a C.T.S.P. Fălticeni; 
- cererea nr. 162279/13.12.2007 a Oficiului Registrului Comerţului Suceava; 
- cererea nr.409/11.12.2007 a Asociaţiei de proprietari Speranţa nr. 13; 
 În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 123, art. 36, alin.2, lit. c, alin. 5, lit.a,  art. 45, 
alin. 3 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
      HOTĂRĂŞTE 
           Art.1: Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de trei luni , respectiv 
01.01.2008 - 31.03.2008,  a imobilelor situate pe  str. Republicii nr. 1 şi str. Sucevei nr. 78, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele 
instituţii publice de interes local: 

1) Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică - str. Republicii nr. 1; 
2) Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava - str. 

Republicii nr. 1; 
3) Registrul Comerţului - str. Republicii nr. 1; 
4) Biroul de Carte Funciară Fălticeni - str. Sucevei nr. 78 .  

            Art.2: Se aprobă  darea în administrare Asociaţiei de proprietari Speranţa nr. 13, 
pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2008 - 31.12.2008 a spaţiului situat pe str. B-dul 
Revoluţiei, bl.9, sc. B, proprietatea privată a municipiului Fălticeni.  
            Art.3: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor transmise în administrare 
vor fi suportate de către instituţiile publice de interes local prevăzute la art.1 şi 2.  
            Art.4: Predarea - primirea se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi. 
            Art.5: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
          Art.6.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
      Fălticeni: 20.12.2007                    Mihaela Busuioc   
        Nr. 132 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         
                     F Ă L T I C E N I                                                                                                            
           

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea contractelor de închiriere a spaţiilor / terenurilor 

situate în Bazar şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni  
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 28510 / 
07.12.2007; 

- raportul de specialitate al Directorului Piaţă – Bazar, înregistrat la nr. 28511 / 
07.12.2006;  

- prevederile art. 969 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct.16, art. 45, 
alin.1 şi art. 49  din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, republicată;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se  aprobă prelungirea contractelor de închiriere a spaţiilor / terenurilor 
situate în Bazar şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2008 – 31.12.2008.  

Art. 2. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile / terenurile situate în Bazar şi Piaţa 
Agroalimentară va fi următorul: 

 a) teren Bazar    13 lei / m.p./ lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  15 lei / m.p. / lună; 
 c) spaţii Piaţa Agroalimentară 18 lei / m.p. / lună; 
Art. 3. – Taxele pentru folosirea locurilor publice în Bazar şi Piaţa Agroalimentară 

Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 4.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Administraţiei Pieţei şi Bazarului Fălticeni.  
Art.5.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Administratia pieţei si bazarului Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 129 



                                                                               ANEXA LA H.C.L. Nr. _________________ 
    
 
 

I. TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE 
  
A. Taxe pentru vânzarea produselor de orice fel, în pieţe, din:  

 Taxe aprobate 
lei/ zi 

a) vehicule – căruţe  5 
b) autovehicule până la 1 tonă  10 
c) autovehicule până la 1 tonă cu remorcă  15 
d) autovehicule între 1 tonă şi 3 tone  20 
e) autovehicule peste 3 tone  30 
f) autovehicule peste 5 tone cu remorcă sau autotrenuri 50 

 
B. Taxe pentru folosirea platourilor, teraselor şi tarabelor din  pieţe, de către:  

 Taxe aprobate 
lei /m.p./ zi 

a) producători particulari   2,5 
b) agenţi economici (S.C., A.F., P.F.)   4 
c) pentru folosirea platourilor, teraselor 1,5 

 
C. Taxe pentru depozitarea temporară a mărfurilor, pe orizontală sau verticală, 

pe platou şi în jurul mesei cu:  
a) prod. În vrac/ pepeni, varză, etc. cv.a 1 Kg marfă / m.p. / zi 
b) lădiţe  cv. ½ Kg marfă / buc./ zi 
c) lăzi tip P 3  cv. a 1 Kg marfă / buc./ zi 
d) saci  cv. a 1 Kg marfă / buc./ zi 
e) butoaie până la 100 kg  cv. a 1 Kg marfă / buc./ zi 
f) butoaie peste 100 kg   cv. a 2 Kg marfă / buc./ zi 

 
D. Taxe pentru folosirea temporară a platourilor din pieţe pentru expunerea 

spre vânzare de:  
 Taxe aprobate 

lei / zi 
a) flori naturale    
- producători particulari 
- agenţi comerciali 

 
3 
5 

b) răsaduri  5 
c) pomi fructiferi  5 

 
E. Taxe pentru vânzarea de:  

 Taxe aprobate 
lei / zi 

a) păsări  1 
b) păsări exotice 1 
c) peşti exotici  0,1 
d) pui de o zi  0,1 



F. Taxe pentru ocuparea platourilor limitrofe pieţelor agroalimentare şi 
oboarelor, cu mijloace de transport goale, astfel:  

 Taxe aprobate 
lei / oră 

a) autoturisme  1 
b) camioane  2 
c) tractoare cu remorcă  2 
d) microbuze  2 

II. TÂRG 
A. Expunerea spre vânzare a obiectelor de ocazie  

 Taxe aprobate 
lei / zi 

a) la masă acoperită  5 
b) la platou  3 
c) din şi de pe autoturism  10 
d) din mână  5 

B. Expunerea spre vânzare a covoarelor 
 Taxe aprobate 

lei / zi 
a) de pe gard sau platou  5 

III. STABILIREA DE TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII ÎN PIEŢE  
A. Pentru închiriat:  

 Taxe aprobate 
lei / zi 

a) cântar cu terezie 3,5 
b) cântar zecimal  3,5 
c) halat pentru vânzare carne  2 
d)  halat pentru vânzare prod.lactate  1 
e) butuc tranşat carne  2 
f) vitrină frigorifică  20 
g) masă pentru desfacere prod.carne 
- producători particulari  
- agenţi economici 

 
20 
30 

h) masă pentru desfacere prod.lactate  
- producători particulari  
- agenţi economici 

 
4 
5 

  
B. Efectuarea unei cântăriri            1 leu/op. 
C. Folosirea cabinei la grupul sanitar   0,5 lei/pers. 
D. Cazare producători particulari   15 lei/pat/noapte 
E. Certificat cumpărări mărfuri  3% din valoarea mărfurilor de cumpărat  

 cu excepţia unităţilor bugetare                         gratuit  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
   R O M Â N I A  

               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                                                                        
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale  

pe anul 2008  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 28513 / 
07.12.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar, înregistrat la nr. 
28514 / 07.12.2007;  

 În baza prevederilor art. 8 şi art. 18 din  Legea nr. 72 / 2002 privind zootehnia, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;   

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”c” 
şi art.49 din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1. – Pentru anul 2008 taxele speciale de păşunat se stabilesc după cum 
urmează:  

Bovine adulte 30 lei RON/cap animal 
Tineret bovin  15 lei RON/cap animal 
Ovine + caprine adulte  10 lei RON/cap animal 
Tineret ovin + caprin  5 lei RON/cap animal 

 Art.2. – Taxele percepute în baza art.1 se vor folosi în procent de 80% pentru 
întreţinerea şi îmbunătăţirea păşunilor existente.  
 Art.3. – Se stabileşte ca perioadă de păşunat 1 mai – 31 octombrie. Accesul 
animalelor bolnave pe păşune este interzis.  

Art.4. – Compartimentul de fond funciar din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
va lua măsuri ca, înainte de intrarea animalelor la păşune, cât şi în timpul păşunatului, să 
se efectueze curăţirea păşunilor de mărăcinişuri, plante toxice, pietre şi muşuroaie. 
Aceste operaţiuni se vor efectua din fondurile rezultate din încasarea taxelor de păşunat 
cât şi prin munca contributivă a crescătorilor de animale.  

Art.5. – Până la data de 15 aprilie se vor încheia contractele de păşunat pe anul în 
curs pentru bovine adulte, tineret bovin, ovine şi caprine adulte, tineret ovine şi caprine.  

Art.6. – Fiecare crescător de animale este obligat să achite taxa de păşunat la 
casieria Primăriei până la data de 1 mai 2008.  



Art.7. – Crescătorii de animale au obligaţia de a înregistra efectivele de animale în 
Registrul Agricol, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 1 / 1992 completată prin 
H.G. nr. 187 / 1997 privind Registrul Agricol.  

Art.8. – Se interzice accesul animalelor din speciile cabaline şi porcine pe păşune.  
Art.9. – Se interzice efectuarea de construcţii sau amenajări de orice fel pe 

păşunile comunale. 
Art.10. – Păşunatul fără drept se va sancţiona cu următoarele taxe de gloabă:  
 

Bovine, cabaline, porcine 40 lei RON/ cap animal  
Ovine, caprine 20 lei RON/ cap animal  

 
Păşunatul fără drept reprezintă: 

- păşunatul cu animale pentru care nu s-au plătit taxele de păşunat; 
- păşunatul cu animale neînregistrate în registrul agricol; 
- păşunatul în alte locuri decât cele stabilite; 
- păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitare care să ateste 

starea de sănătate a acestora; 
- păşunatul în perioada interzisă; 
Art.11. – Organizarea stânilor pe raza municipiului se va face numai cu 

autorizarea Primăriei Fălticeni contra unei taxe de  50 lei RON.  
Art.12 – Direcţia economică şi Compartimentul fond funciar din cadrul Primăriei 

Municipiului Fălticeni vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
           Art.13.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul fond funciar din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
 
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 



            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea efectuării plăţii în sumă de 59.999 lei reprezentând chiria aferentă 

terenului în suprafaţă de 11,448 ha – proprietatea publică a comunei Baia  
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.28548 / 
7.12.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 28549 / 7.12.2007 ; 
- prevederile H.C.L. al comunei Baia nr.7 / 23.03.2007 ;  
- factura nr. 8353359 / 10.12.2007 emisă de Primăria comunei Baia, înregistrată 

la nr. 29044 / 12.12.2007 ; 
În temeiul prevederilor art. 19, alin.1 din Legea apelor nr. 107 / 1996, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, lit.”a”, art.47 şi 
art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă efectuarea plăţii în sumă de 59.999 lei reprezentând chiria pe 
anul 2007 a terenului în suprafaţă de 11,448 ha aferent staţiilor de captare a apei Baia I şi 
Baia II, proprietatea publică a comunei Baia, în vederea asigurării zonei de protecţie 
sanitară.  

Art.2. – Suma de 59.999 lei va fi alocată de la capitolul 70.02.50 „Alte servicii în 
domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”. 

Art.3. – Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
           Art.4.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 142 
 
 



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

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Fălticeni   

 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 28536 / 07.12.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 28537 / 07.12.2007; 
       În temeiul prevederilor art. 10, alin. 1, lit. c, art. 12, alin.1, lit. h din Legea nr. 
241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 8, alin. 2, lit. h şi ale prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 
88/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct.14,  art. 45, alin.   
1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

  
HOTĂRĂŞTE 

            Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
            Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi opertatorul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

  Art.3.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 141 



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

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 

IONUŢ ATODIRESEI, sportiv de performanţă 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 28550 din 07.12.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la             
nr. 28551 din 07.12.2007;  
În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.8, art.45, alin.1 şi art.49 din Legea nr. 215 / 2001 
a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
IONUŢ ATODIRESEI, sportiv de performanţă.  
               Art.2: Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

    Art.3.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia APL din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 20.12.2007 
Nr. 124 
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HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului de implementare a strategiei locale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 31290 / 20.12.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 31291 / 20.12.2007; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe, 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. 6, alin. 4 din H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea 
Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 
publice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b, alin. 4, lit.e, pct.14,  art. 45, alin.   
1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
            Art.1: Se aprobă Planul de implementare a strategiei locale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.3:  Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Dr.ing. Moroşanu Vasile  
  
 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc  
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