
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
    

 
                 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. 
24433/29.11.2010;  

           -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 24434/29.11.2010;  
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive, comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura si de agrement şi comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 17 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 124, art. 45, alin. 3 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 prelungirea termenului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2011 – 31.12.2011, 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 public local prevăzute la art.1.  
             Art.3: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Prof. Cătălin - Gheorghe Coman                                                               
                                                                                         

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                              Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 23.12.2010 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                           
                                                                                                                 

 
HOTĂRÂRE 

 privind darea în administrare a imobilelor, proprietatea publică  
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. 
24435/29.11.2010;  

     -  raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 24436/29.11.2010; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ , comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive şi comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 123, art. 45, alin. 3 şi art. 47 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1. Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2011 - 
31.12.2011, a imobilelor situate pe str. Republicii nr.1, 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; 

          Art.2. Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi suportate de 
către beneficiarii dreptului de administrare.  
          Art.3.  Predarea - primirea imobilelor se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi. 
          Art.4. Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Cătălin - Gheorghe Coman                                                                

                                                                                         
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 23.12.2010 
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                        
  
                                                                                    
                                                                                                               

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. 
24437/29.11.2010;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
24438/29.11.2010;    

    În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ şi comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
  În 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 01.01.2011 - 31.12.2011, construcţii aflate în proprietatea: 
            a) S.C. " TOPAZ" S.R.L. 
            b) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. 
            c) dl. Scripcă Vasile 

            Art.2: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 se stabileşte la 
25 lei/m.p./lună; 
            Art.3: Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a chiriei 
aferente perioadei anterioare; 
            Art.4: Compartimentul Spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
  
 
                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Prof. Cătălin - Gheorghe Coman                                                                
                                                                                         

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                           Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 23.12.2010 
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                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                        
                        
  
 
                                    HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
24439/29.11.2010;  
              -  raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, salarizare, înregistrat la nr. 
24440/29.11.2010;  

   În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ , comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive, comisiei pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura si de agrement şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

  În temeiul prevederilor art. 15, lit. a şi 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;    
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct. 3, art. 45, alin. 1 şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 
 

           Art.1: Se aprobă organigrama Spitalului Municipal Fălticeni, conform Anexei nr. 1; 
           Art.2: Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni, conform Anexei nr. 2; 

             Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
             Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, şi Spitalul Municipal 
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
         
 
                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                   Prof. Cătălin - Gheorghe Coman                                                       
                                                                                         

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                               Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 23.12.2010 
Nr. 118                     


