
RoMANt ,q ,
JUDETUL SUCEAVA

coNSILIUI, lbcal AL MUNIcIPIULUI
rAlttcrxr

uorAnAnP
privind rectificareu nugJutui de venituri qi cheltuieli pe anul 2011

consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul suceava:

try+ffi"a 
de motive a domnului primar, ing, vasile Tofan, inregistratd la nr' 72622 din

35;13;',Jlj b.r.p. Suceava inregistrate ta nr. 22218 din 25. 11.2011, respectiv ta nt' 62612 din

06.12.2011;
-ad resanr .2631d in30 '1 | ,20 |1de la$coa lagu l l . asg le I -V I I I n r .3 , ,M iha i lSadoveanu , , ;
- adresa nr. g652din 30. 11.20ll de la iolegiul Tehnic ,,Mihai Bdces.cu";

- adresa nr. 4560 din 30.1 1.20|| de la Colegiul Nalional ,,Nicu Gane',;

- adresa nr. llg2din 30. 11.2011 de la Gradinila cu program prelungit.nr'4 "Pinocchio";
- adresa nr.963din 30.1 1.201| de la $coala cu clasele I-VIII nr '  1 ,,A1. | ,Cuza,,;

- adresa nr.2429din 30. 1l.201r a" ra $coalacu clasele l-vlll nr' 2 
"lon 

lrimescu";

- adresanr. lg2g din 30.1 l .201lu s*i i i  cu clasele I-vl l l  nr. 6,, loan ciurea";

_ adresa nr.l076din 30. 11.20n a 6r6dinigei cu program normal nr. 7 ,,Voinicelul";

- adresa nr.8062 din29'll'2011 de la Colegiul {ql":l'
inbazap."u"d".iio. art.t9 alin. (2;li;t*;;t.2-73 lz0o6 privind finanlele publice locale' cu

-"i'f,'#::rti;r"#$:l?,':f#'ffX; .4,rit. ,,a,,, art.44,arin. 1 , art. 45, atin.2.,tit- ,,a" ei ale art'.4e din

Legea nr. 215r20tti a administraliei i;iil; locul., republicat', cu modificSrile qi compretdrile

ulterioare; 
HOTARA$TE

Ar t . l :Seaprobdrec t i f i careabugete lo run i t l l i l o rde inv i ldmdntpreun ivers i ta rdes ta tcu
personalitate juridiJdin subordinea Consi'iiului Local, conform Anexei nr' I '

Art.Z;Se aprobS rectificarea Br;illri iorut p. anul.201l, conform Anexei nr' 2'

Art. 3: en"*tft f - 2 fac parte inlegrantd d1n nr.ez'e19 hotirdre'

Lrt. AzDireclia Economicd oin ciarut prim'driei Municipiului FSlticeni qi instituliile publice

subordonatevorducelaindeplinireprevederileprezenteihotdrari.
Art. 5: Hotdrdrea se comunicd la:
- Institutia Prefectului - Judelul Suceava;
- Primar;
- Direclia Economicd din cadrul Primari

- Instituliilepublice subordonate'
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                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                        
  
                                                                            
                                                                  HOTĂRÂRE 

 privind  acordarea Titlului de Cet ăţean de Onoare al Municipiului F ălticeni domnului 
Popa Gheorghe, înv ăţător şi instructor coregraf şi elevului Baciu Bogdan, Delegat de 

tineret al României la Organiza ţia Naţiunilor Unite  
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                     
nr. 22533/05.12.2011;  
              - raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală, înregistrat la nr. 
22534/05.12.2011;       
           -  prevederile Statutului-cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 
25/27.02.2004;   

    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 învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, 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  acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  domnului 
Popa Gheorghe, învăţător şi instructor coregraf. 

            Art.2:   Se  acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  elevului Baciu 
Bogdan, Delegat de tineret al României la Organizaţia Naţiunilor Unite. 
           Art.3: Direcţia administraţie publică locală din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                                                                                             
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                Mihaela Busuioc 
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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 prelungirea termenului de închiriere a tere nurilor şi spa ţiilor situate în Bazarul 

şi Pia ţa Agroalimentar ă Fălticeni 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22525/05.12.2011; 
            -  raportul de specialitate al Directorului Piaţă – Bazar, înregistrat la nr. 22526/05.12.2011; 

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 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1.  –  Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 
situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2012 – 31.12.2012. 
           Art.2. –   Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 15 lei / m.p./ lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 25 lei / m.p. / lună; 
           Art.3.  –  Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni este 
de 35 lei/m.p./lună 
            Art.4.  – Taxele pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Administraţiei 
Pieţei şi Bazarului Fălticeni.  
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                                                                                             
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                Mihaela Busuioc 
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                       R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
         F Ă L T I C E N I       

 
H O T A R Â R E 

privind organizarea licita ţiei publice deschise în vederea închirierii unor su prafe ţe de teren apar ţinând 
domeniului public al municipiului F ălticeni 

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

                 -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22523     din 05.12.2011; 
                 - raportul de specialitate al  Serviciului Administrativ – Control - Achiziţii înregistrat la nr. 22524 din 
05.12.2011; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat al municipiului, servicii si comert, comisiei pentru invatamant, sanatate, 
cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru administratia publica, juridica, 
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti şi comisiei pentru amenajarea teritoriului 
şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 10, 36, al. 2, lit. „c” şi al. 5, lit. „a”,  art. 45, al. 3, art. 47 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 organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unor suprafeţe de teren 
destinate amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializarea produselor de patiserie în incinta unităţilor 
de învăţământ din municipiul Fălticeni, conform anexei nr. 1. 
           Art.2. -  Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unor suprafeţe de teren 
destinate amplasării unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare a presei, conform 
anexei nr. 2. 
          Art.3.   -  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 şi 2, conform anexei nr. 3. 
          Art.4.  –   Preţul de pornire al licitaţiei publice deschise se stabilişte în cuantum de 35 lei/m.p./lună pentru 
suprafeţele de teren destinate amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializarea produselor de 
patiserie în incinta unităţilor de învăţământ, şi 25 lei/m.p./lună pentru suprafeţele de teren destinate amplasării 
unor construcţii provizorii pentru desfăşurarea activităţii de vânzare a presei. 
          Art.5.    –    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.6.  –  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului Administrativ – Control 
– Achiziţii din cadul Primăriei municipiului Fălticeni şi comisiei numite prin dispoziţia primarului. 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Dr. IOAN CORDUNEANU     

                                                                                                   Contrasemneaz ă, 
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                   Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 22.12.2011 
Nr. 77                                                        



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                                          

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de folosin ţă gratuit ă a imobilelor situate 

 pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ip ătescu, bl. 1, în care î şi desf ăşoară activitatea 
institu ţii de utilitate public ă 

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

           - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                           
nr. 22527/05.12.2011;  

          -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 22528/05.12.2011;  
          -  cererea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană 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 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 temeiul prevederilor art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
 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 01.01.2012 – 31.12.2012, 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 utilitate publică: 

1) Filiala Nevăzătorilor Suceava – Grupa Fălticeni - 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 prevăzute la art.1.  
             Art.3:  Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dr. Ioan Corduneanu 
                                                                                             

                                                                                         Contrasemneaz ă  
                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                Mihaela Busuioc 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                          
                                                                                                               

HOTĂRÂRE 
 privind darea în administrare a unor imobile, prop rietatea public ă  
a Municipiului F ălticeni, în care î şi desf ăşoară activitatea institu ţii  

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

             - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
22529/05.12.2011;  

   -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 22530/05.12.2011;  
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 şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
  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 01.01.2012 - 
31.12.2012,  a imobilelor situate pe  str. Republicii nr. 1 şi str. Ion Creangă nr. 19, 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)  Reprezentanţa Fălticeni a Oficiului Registrului Comerţului - str. Republicii nr. 1; 
4) Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava – Secţia de Jandarmi Fălticeni – str. Ion Creangă nr. 
19; 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                                                                                             
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                Mihaela Busuioc 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                        

 
HOTĂRÂRE 

 privind prelungirea termenului de închiriere a spa ţiului situat în municipiul F ălticeni, 
str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol) în veder ea desf ăşurării activit ăţii arhivistice a 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
22521/05.12.2011; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat la nr. 
22522/05.12.2011;  
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 şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2 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 închiriere pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2012 – 31.12.2012, a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 
1(parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

 Art.2:  Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună(fără TVA). 
          Art.3:  Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului Fălticeni 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 

                                                                                              
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                 Mihaela Busuioc 
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                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                        
  
                                            
                                                                                             

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea temenului de închiriere a tere nurilor proprietate public ă a municipiului 

Fălticeni pe care sunt amplasate construc ţii metalice provizorii 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
22531/05.12.2011;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 22532/05.12.2011;    

    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 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 01.01.2012 - 31.12.2012, construcţii aflate în proprietatea: 
            a) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. 
            b) dl. Scripcă Vasile 
 c) S.C. TOPAZ S.R.L. 

            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: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 
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                                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                Mihaela Busuioc 
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