
                          ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                               
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                    
                 CONSILIUL LOCAL             
                                                               

H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea ex ecu ţiei bugetului Municipiului F ălticeni 

la data de 30.11.2012 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui. Primar, profesor Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 25168 /14.12.2012;                                                         

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 25169 / 14.12.2012; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – 

socială, buget, finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 
servicii şi comerţ, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
         În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 –  Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.11.2012, 
conform Anexei nr.1. 
          Art.2 –  Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii din buetul locval la data de 30.11.2012, conform Anexei nr.2. 
         Art.3  – Anexele nr. 1 –2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.4 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    
                                                                

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 114                             



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                          

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de închiriere a spa ţiului situat în municipiul 
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol)  în vederea desf ăşurării 

activit ăţii arhivistice a Prim ăriei municipiului F ălticeni 
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  24978/12.12.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat la nr. 
24979/12.12.2012;  
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. 1, 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 prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă de 1 an, 
respectiv 01.01.2013 – 31.12.2013, 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              

 
 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 115                             
 



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 

Piaţa Agroalimentar ă 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. 
24980/12.12.2012; 
            - raportul de specialitate al Directorului Piaţă – Bazar, înregistrat la nr. 
24981/12.12.2012; 

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.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 01.01.2013 – 
31.12.2013. 
           Art.2. – Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 14 lei / m.p./ lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 23 lei / m.p. / lună; 
          Art.3.  – Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni este de 
33 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              

 
 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 117                             

                                                                           



                       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, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 24982/12.12.2012;  

          -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 24983/12.12.2012;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor; 
        În temeiul prevederilor art. 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 01.01.2013 – 31.12.2013, 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              

 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 118                             



ROMÂNIA 
   JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

                                   
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actului aditional la contractul d e concesiune nr. 
8659/27.04.2012 încheiat între Municipiul F ălticeni şi Asocia ţia Utilizatorilor de 

Păşune „ Florina” din Municipiul F ălticeni  
 

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, prof.Gheorghe-Cătălin 
Coman, înregistrată la nr. 23920/ 27.11.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar, înregistrat la nr. 
23922/27.11.2012; 

     În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, servicii si comert, 
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 Legii nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului 
nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii 
de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel national, pe termen mediu şi lung, 
aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003;  

      În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, şi alin. 5, lit. a, 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 actul adiţional la contractul de concesiune nr. 8659/27.04.2012 
încheiat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Utilizatorilor de Păşune „ Florina” din 
Municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului, 
prin compartimentele specializate. 
           
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Dr. Ioan Corduneanu    
                                                                                                Contra semneaz ă  
                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                Mihael a Busuioc 
Falticeni, 20.12.2012  
Nr. 119 



Anex ă la H.C.L. nr. 119 / 20.12.2012 
 
 

ACT  ADIŢIONAL 
la Contractul  de concesiune nr. 8659/27.04.2012 în cheiat între Municipiul 

Fălticeni şi Asocia ţia Utilizatorilor de P ăşune „ Florina” din Municipiul F ălticeni 
  
  

 Art.1.  –  Prezentul act adiţional se încheie între: 
1. Municipiul F ălticeni , reprezentat de primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 

în calitate de concedent  şi 
2. Asocia ţia Utilizatorilor de P ăşune „ Florina” din Municipiul F ălticeni, în 

calitate de concesionar.  
         Art.2.   –  Părţile au convenit prin prezentul act adiţional completarea art. 5 din 
Contractul de concesiune nr. 8659/27.04.2012, prin introducerea punctului 3 care va 
avea următorul cuprins: 
 „ 3. Concesionarul are dreptul de a amenaja construc ţii de exploata ţie 
agricol ă pe terenul concesionat, autorizate în condi ţiile legii, iar la încetarea 
contractului de concesiune acestea vor fi preluate în proprietatea Municipiului 
Fălticeni.” 
          Art.3.  – Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, ___________2012 în 2 (două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
CONCEDENT                                                             CONCESIONAR 

     MUNICIPIUL FĂLTICENI                                   Asocia ţia Utilizatorilor de P ăşune  
                                                                               „Florina” din Municipiu l Fălticeni 
      
 
 Primar,  
 prof.Gheorghe-C ătălin Coman            

 
 Direc ţia tehnic ă 
 Ing. Naforni ţă Anton 
 
 Vizat pentru legalitate 
 Cons. juridic Simona Ciocan 
 
 Viza C.F.P. 
 Dir.ec. Bulaicon Maria 
 
 Întocmit 
 Insp. sup. Ancu ţa Alexiu 
 
 
 
 



                        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, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 24984/12.12.2012;  

   -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 24985/12.12.2012;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

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

 În temeiul prevederilor art. 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 01.01.2013 - 
31.12.2013,  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)  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              

 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 120                            
                             



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                        
                                                                                    

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea temenului de închiriere a tere nurilor proprietate public ă a 
municipiului F ălticeni pe care sunt amplasate construc ţii metalice provizorii 

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 25050/13.12.2012;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
25051/13.12.2012;   

     În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si 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 01.01.2013 - 31.12.2013, construcţii aflate în 
proprietatea: 
            a) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. 
            b) 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: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    

                                                            
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 121                            
              

                                         R O M Â N I A 



JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Inventarului bunurilor care apa rţin domeniului public al municipiului 
Fălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la Hot ărârea consiliului local al municipiului 

Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modific ările şi complet ările ulterioare 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive prezentată de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la  nr. 25172/14.12.2012; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 25173/14.12.2012;  
- avizele 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; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, pecum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Suceava, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (1)  din Legea 215 / 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.  - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire  
prevederile prezentei hotărâri. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Dr. Ioan Corduneanu                                                                                                                            
                                                                                                Contra semneaz ă  
                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                Mihael a Busuioc 
Falticeni, 20.12.2012  
Nr. 122 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                          
                                                                                                                         

HOTĂRÂRE 
 privind repartizarea unei locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, situat ă în 

municipiul F ălticeni, str. Topitoriei, bl. 2, ap. 1, d-lui Afili poaei Liviu Florin 
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 23778/23.11.2012; 

- raportul de specialitate al  Compartimentului Spaţiu locative, înregistrat la nr. 
23779/23.11.2012; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

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

În temeiul prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17,  art. 45, 
alin. 1, 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 reparizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 
situată în municipiul Fălticeni, str. Topitoriei, bl. 2, ap. 1, d-lui Afilipoaei Liviu Florin. 
           Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în 
condiţiile legii. 
            Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    

                                                            
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 123                           
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
              H O T A R Â R E 

privind aprobarea organiz ării şi desf ăşurării  Festivit ăţilor S ărbătorilor Cr ăciunului şi 
Anului Nou 2013 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, inregistrată la nr. 
23922 din 27.11.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie şi Ordine Publică  înregistrat la nr. 
23923 din 27.11.2012; 

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

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 2, 
lit. a, 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 şi desfăşurarea  festivităţilor Sărbătorilor Crăciunului şi 
Anului Nou 2013, în perioada 20.12.2012 - 31.12.2012, în Piaţa " Nada Florilor"  şi la sediul 
Primăriei Municipiului Fălticeni. 
          Art.2.   -  Festivităţile Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2013 vor fi organizate de 
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni.  
           Art.3.  - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 95.000 lei, pentru organizarea 
şi desfăşurarea Festivităţilor şi Evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2013.    
           Art.4.  - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor şi 
Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    
                           
                                  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 124                           



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                                                                                                                          
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor apar ţinând domeniului privat al 

municipiului F ălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat 
prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 23928/14.12.2012; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a 
terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 23929/14.12.2012;  

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 temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza 
prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum 
urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafa ţa 
total ă 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Botoşani nr. 
64 

103 x - - - - 

               



              Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei 
de identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  

 
 

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 atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de teren,  

 proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei locuin ţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a domnului primar,  prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
25166/14.12.2012; 

                   -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25167/14.12.2012;  
             -  cererea d-lui Sava Constantin Ciprian înregistrată sub nr. 23885/26.11.2012;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement; 

În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 din Normele 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 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 atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Sava Constantin Ciprian, a suprafeţei de  
103 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Botoşani nr. 64, în vederea 
construirii unei locuinţe; 
                Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
                Art.3:  Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an de 
la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                Art.4:  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală; 
                Art.5:  După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al terenului 
poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
                Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 

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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici  pentru asigurarea utilit ăţilor 
aferente obiectivului de investi ţii „Locuin ţe pentru tineri în regim de închiriere, 

bloc ANL – 40 apartamente – str. Victoriei f.n.” 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată  la  nr. 23924/27.11.2012; 
            -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 23925/27.11.2012;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 peivind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, 
lit. e şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
               Art.1:  Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru asigurarea utilităţilor 
aferente obiectivului de investiţii „Locuin ţe pentru tineri în regim de închiriere, bloc 
ANL – 40 apartamente – str. Victoriei f.n. ”, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
              Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          Dr. Ioan Corduneanu                                                                                 

                                                       
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                        Mihaela Busuioc              

 
Fălticeni, 20.12.2012 
Nr. 127                           



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                             

              
                                                                                                    

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoa nelor fizice in vederea practic ării 

activitatii de·administrator de imobile la asociati ile de proprietari 
 
 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată  
la  nr. 25524/18.12.2012; 
             -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie şi Ordine Publică, înregistrat la nr. 
25525/18.12.2012;  

În baza avizelor Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea şi 
functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificările şi completarile ulterioare şi art. 58 din H.G 
nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

       Art.1.  - Se aproba Metodologia de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii 
activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari, conform anexei nr. 1;  
       Art.2.   - Atestatul persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de 
imobile la asociatiile de proprietari se elibereaza pentru o perioada 
nedeterminata şi este valabil pe tot teritoriul Romaniei. 
       Art.3.   - Se aproba modelul Atestatului ce dovedeşte calitatea de administrator de imobile,  
conform anexei nr. 2;  
      Art.4.   -   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
      Art.5.  - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, 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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