
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Titlului de Cet ăţean de Onoare al Municipiului F ălticeni  

profesorului universitar Ştefan-Sorin Gorovei, colonelului(r) Ion Aciubot ări ţei şi 
 acordarea post – mortem a Titlului de Cet ăţean de Onoare  
profesorului Artur Gorovei şi profesorului Bogdan Grigoriu  

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

            - expunerea de motive a primarului municipiului, prof. Gheorghe Cătălin Coman, şi a 
consilierilor locali ai municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 26657/12.12.2013; 
       - raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică, înregistrat 
la nr. 26658/12.12.2013; 
      -  prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 
25/27.02.2004; 

- 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; 

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; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
          Art.1:   Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
profesor universitar ŞTEFAN-SORIN GOROVEI. 
          Art.2:   Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
colonel(r). ION ACIUBOT ĂRIŢEI. 
           Art.3: Se conferă post – mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  
domnului profesor ARTUR GOROVEI . 
           Art.4: Se conferă post – mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  
domnului profesor BOGDAN GRIGORIU . 
           Art.5:  Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
                                                              
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               consilier local, ec.Gheorghe Aldea      
                                                                                                  Contrasemneaz ă  
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                   jr.Mihaela Busuioc 
Falticeni, 19.12.2013  
Nr. 162  

 
 
 
 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare local ă a Municipiului F ălticeni, Jude ţul 

Suceava pentru perioada 2014 – 2020”  
 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 23397/04.11.2013; 
            -  raportul de specialitate al D.G.A.O.P., înregistrat la nr. 23398/04.11.2013 ; 
   În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, 
comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
          În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „b”, alin. 4, lit „e”,  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 „Strategia de dezvoltare local ă a Municipiului F ălticeni, 
Jude ţul Suceava pentru perioada 2014 – 2020”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. –   Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                 

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.  163 
 
               



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                     
          

HOTĂRÂRE 
 privind acordarea unui ajutor de urgen ţă familiei reprezentate de 

doamna Apopei Mariana  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26666/12.12.2013; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public asistenţă socială, 
înregistrat la nr. 26290/09.12.2013;  

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

- cererea d-nei  Apopei Mariana înregistrată la nr. 26290/09.12.2013; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

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

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 5, art. 45, 
alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1:  Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de  500 lei reprezentând 
ajutor de urgenţă pentru familia reprezentată de doamna Apopei Mariana, domiciliată în 
municipiul Fălticeni, str.  Nicolae Bălcescu, bl. 2D, sc. A, ap. 18,  judeţul Suceava. 
         Art.2:  Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va  asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
  
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                 

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.    164             
 
 
                             

 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna NOIEMBRI E 

2013 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26682/12.12.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 26683/12.12.2013;  
      -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 8124/10.12.2013, nr. 
7763/12.12.2013, nr. 3707/06.12.2013, nr. 982/12.12.2013, nr. 2216/12.12.2013, 
2828/06.12.2013 şi 1466/03.12.2013; 

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

În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. 
a 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 plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli de deplasare pentru luna NOIEMBRIE 2013, plată ce se asigură din bugetele 
alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ. 
                              
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                 

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.   165            
 
 

 



  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, prof. Gheorghe Cătălin Coman , înregistrată la nr. 
23401/04.11.2013; 
            -   raportul de specialitate al Direcţiei Administraţia Pieţelor, înregistrat la nr. 
23402/04.11.2013; 
   În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, 
comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
          În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „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 
01.01.2014 – 31.12.2014. 
           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 Direcţiei 
Administraţia Pieţelor.  
  
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                 

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.   168             
                                                        



                        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. 26757/12.12.2013;  

          -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 26758/12.12.2013;  
        În temeiul prevederilor art. 874 din Codul Civil; 
         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. 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 01.01.2014 – 31.12.2014, 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 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                 

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.  169                
 
 



                        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. 
26759/12.12.2013;  
            - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 26760/12.12.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 867 din Codul Civil; 
            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. 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 01.01.2014 
- 31.12.2014,  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) Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava - str. Republicii 
nr. 1; 
      2)  Reprezentanţa Fălticeni a Oficiului Registrului Comerţului - str. Republicii nr. 1; 
         Art.2.   Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 3 ani, respectiv 
01.01.2014 - 31.12.2016,  a imobilelor situate pe  str. Ion Creangă nr. 19, constând din 
clădiri în suprafaţă construită de 362 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 1307 m.p., 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava –Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni; 

          Art.3.   Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi 
suportate de către titularii dreptului de administrare.  
          Art.4.   Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                 

                                                                              
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.  170               



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                        
  
                                                                                     
                                                                                                                  

 
HOTĂRÂRE 

 privind prelungirea termenului de închiriere a ter enurilor 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.26831/13.12.2013 ;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
26832/13.12.2013;        

            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 01.01.2014 - 31.12.2014, construcţii aflate în proprietatea: 
            a) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. 
            b) dl. Scripcă Vasile 
  c) S.C. TOPAZ COM SERVICE 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 

         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                  
           
                                                                  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             
 
Fălticeni, 19.12.2013 
Nr.  171              



                                                            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 unor  spa ţii - proprietatea  

Municipiului F ălticeni 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
26761/12.12.2013;                            
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 26762/12.12.2013;   

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement si 
comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 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, pe o perioadă de 2 ani, 
respectiv 01.01.2014 – 31.12.2015, a spaţiului având destinaţia cabinet medical 
stomatologie, situat în incinta Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan, nr. 11, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni. 
          Art.2.  – Se aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 44,10 m.p., situat pe str. 
Republicii, nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni , către S.C. MEDICAL TEST 
S.R.L., prin dr. Ţugulea  Rodica, pe o perioadă de 2 ani, respectiv 01.01.2014 – 
31.12.2015, în vederea desfăşurării activităţii de medicina muncii. 
         Art.3.  –  Preţul chiriei aferente spaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte în 
cuantum de 10 lei/m.p./lună. 

           Art.4.   –  Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a 
chiriei aferente perioadei anterioare. 
         Art.5.   –  Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către 
titularii contractelor de închiriere. 
         Art.6.  – Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.            
             
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                     

HOTĂRÂRE 
privind  primirea de noi membri în Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă „Asocia ţia Jude ţeană 
pentru Ap ă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din A JAC Suceava şi împuternicirea 

reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea General ă a Asocia ţiei 
Jude ţene pentru Ap ă şi Canalizare Suceava, s ă voteze pentru primirea de noi membri în AJAC 

Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, p recum şi pentru semnarea Actelor 
adi ţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive prezentată de domnul primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 26577/11.12.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.26578/11.12.2013; 
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrăveni nr. 17/29.07.2013 privind retragerea 
unilaterală a comunei Dumbrăveni din calitatea de membru în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi 
Canalizare Suceava; 

 - 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

 - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin. (7) lit. c), şi   art. 45 alin. 

(2) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

    Art.1:  Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, îşi exprimă consimţământul 
pentru primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2:  Se aprobă retragerea din Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava a 
comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava. 

    Art.3:  Se împuterniceşte domnul COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN, reprezentantul Consiliului 
Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă 
şi Canalizare Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor 
membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a 
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a 
primirii/retragerii unor membri. 

    Art.4:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   consilier local, ec.Gheorghe Ald ea                                               Contrasemneaz ă                                           
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ANEXĂ 

la H.C.L. nr. 173/19.12.2013 

 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

LISTA 

cu noii membri ce urmeaz ă a fi primi ţi în Asocia ţia Jude ţeană pentru Ap ă şi Canalizare 
Suceava 

 

1. Oraşul Cajvana 
 
2. Oraşul Mili şăuţi 

 

3. Comuna For ăşti 
 
4. Comuna Fr ătăuţii Vechi 

 
5. Comuna Burla 

 
6. Comuna Calafinde şti 

 
7. Comuna G ălăneşti 

 
8. Comuna Bilca 

 
9. Comuna Volov ăţ 

 
10. Comuna Rî şca 
 

 

 

 

 
 
 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului local privind ampl asarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate în Municipiul F ălticeni  
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 27149/17.12.2013; 
            -  raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 27150/17.12.2013; 

  În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, 
comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate; 
            În conformitate cu prevederile art. 36, alin., lit. „c”, alin. 5, lit „c”,  art. 45, alin. 2, lit. 
e 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 Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate în Municipiul F ălticeni , prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.  –  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014. 
            Art.3.  –  Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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