
                     R O M Â N I A                                                                                          
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI 
                                                                                                                             
                                                                    HOTĂRÂRE 
                          privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.4131 din 
19.02.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr.4132 din 19.02.2010 

- adresele nr. 60099 din 02.02.2010 şi nr.60209 din 17.02.2010 ale  D.G.F.P. Suceava; 
- adresele nr. 123 din 05.01.2010 şi  nr. 1648 din 03.02.2010 ale Consiliului Judeţean 

Suceava; 
- adresa Parohiei „Sfinţii Voievozi”, înregistrată cu nr. 2683 din 03.02.2010; 
- adresa Parohiei „Învierea Domnului”, înregistrată cu nr. 3993 din 18.02.2010; 
- adresa nr. 365 din 03.02.2010 a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”; 
- adresa nr. 1000 din 11.02.2010 a Spitalului Municipal; 

        În baza prevederilor art.19 alin. (1), art.39 alin.(5) şi (6), art.58, alin. (3) şi (4) şi art. 71 alin.(2) şi (4) 
din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;  
        În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sport, turism şi agrement, 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. 36, alin. 2, lit. „b”, alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a”, art. 49 şi art.63, 
alin.1, lit. „c” şi alin.4, lit. „b”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 Bugetul local pe anul 2010, conform anexei nr.1. 
       Art. 2: Se aprobă Bugetele instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din Bugetul 
local, conform anexelor nr. 2 - 10. 
       Art. 3: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2010, conform anexei 
nr.11. 
       Art. 4 :  Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Bugetul local pe anul 2010, conform 
anexelor nr.12 - 14. 
       Art. 5: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei pentru cheltuieli de capital 
Spitalului Municipal Fălticeni. 
       Art. 6: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei „Sfinţii Voievozi” pentru 
restaurarea şi conservarea picturii din biserica parohială şi a sumei de 20.000 lei Parohiei „Învierea 
Domnului” pentru lucrările de execuţie a şarpantei la Catedrala „Învierea Domnului”. 
       Art. 7: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru finanţare nerambursabilă 
destinată activităţilor culturale non-profit de interes local. 
       Art. 8: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 
2010, conform anexei nr. 15. 
       Art. 9: Se aprobă bugetul Casei de cultura – instituţie publică subordonată, cu personalitate juridică 
conform anexei nr. 16. 
       Art. 10: Se aprobă bugetul Muzeului de artă „Ion Irimescu” – instituţie publică subordonată, cu 
personalitate juridică, conform anexei nr. 17. 
      Art. 11: Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” pentru activitatea finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 18. 



      Art. 12: Se aprobă ca excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii din cadrul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică pe anul 
2009, în sumă de 168.019 lei să fie reportat în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie. 
       Art. 13: Se aprobă Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform 
anexei nr. 19. 
       Art. 14: Se aprobă bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii Piaţa Agroalimentară – 
Bazar, conform anexei nr. 20. 
       Art. 15: Se aprobă bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii din cadrul unităţilor de 
învăţământ cu personalitate juridică, conform anexelor nr. 21 - 26. 
       Art. 16: Se aprobă Programul de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii pe anul 2010, conform anexei nr. 27. 
       Art. 17:  Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Bugetul activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii pe anul 2010, conform anexelor nr. 28 - 35. 
       Art. 18: Se aprobă utilizarea sumei de 4.028.000 lei din fondul de rulment pentru finanţarea 
proiectelor de investiţii în anul 2010 şi a sumei de 600.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de 
casă. 
      Art. 19: Se aprobă utilizarea sumei de 210.000 lei din Depozitul special pentru construcţii de locuinţe, 
pentru asigurarea racordării la utilităţi a blocurilor construite prin A.N.L. 
       Art. 20: Se aprobă Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, conform 
anexei nr.36. 
       Art. 21: Se aprobă Programul de investiţii  din veniturile evidenţiate în afara bugetului local pe anul 
2010, conform anexei nr.37. 
      Art. 22: Se aprobă fişele obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii  din veniturile 
evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, conform anexelor  nr. 38 - 49. 
      Art. 23: Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe pe anul 2010, conform anexei nr.50. Linia de 
finanţare în sumă de 3.000.000 lei va fi utilizată pentru asigurarea fluxului de disponibilităţi în derularea 
Proiectului „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni”, proiect finanţat prin 
POR 2007 – 2013, axa prioritară 2. 
      Art. 24: Anexele nr. 1 – 50 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 25: Direcţia Economică, Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Tehnică, Direcţia 
Administraţia Pieţelor şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, instituţiile finanţate parţial din 
venituri proprii cu personalitate juridică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       Art. 26: Hotărârea se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
- Primar; 
- Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia 

Administraţia Pieţelor din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni; 
              -     Instituţiile publice cu personalitate juridică subordonate. 
 
 
                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                 Profesor Bulboacă Constantin 

            
                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,                                 
                                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                           Mihaela Busuioc 
                                                                                                               
Fălticeni, 25.02.2010 
Nr. 9 
                                                                                                                              
                   

 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL                                                           
                                                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii 

Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni 
 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Fălticeni, ing. Vasile 

Tofan, înregistrată la nr. 2837/03.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Directiei administratie publică locală din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 2838/03.02.2010; 
 In temeiul prevederilor art. 2, alin. (2) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului nr. 2069/1998 
privind aprobarea  Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor publice, 

    În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, culte, sport, turism şi agrement şi ale Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2), lit. a si art. 45, 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 Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii 
Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni, prevazut in anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2.   Prevederile H.C.L. nr. 101/27.06.2003 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Municipale Fălticeni, se 
abrogă. 
             Art.3.  Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.     
 
          PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ, 
consilier local, prof. Constantin Bulboaca 
                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 25.02.2010 
Nr. 10 

 
 
 



 
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 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 

 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 

înregistrată la nr. 2825/03.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 
înregistrat la nr. 2826/03.02.2010; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 52/28.06.2007 privind 
branşarea comunelor Preuteşti şi Buneşti, judeţul Suceava, la reţeaua de alimentare cu apă a 
municipiului Fălticeni; 
 -  protocolul de predare-primire a reţelei de alimentare cu apă a comunei Preuteşti, aflată pe 
teritoriul administrativ al municipiului Fălticeni; 
 - 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, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2) lit. c) si art. 45, 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.  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 şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
    
          PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ, 
          prof. Constantin Bulboacă 
 
                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 25.02.2010 
Nr. 11 



 
R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL               
                                                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii 

de apa si apa uzata in judetul Suceava” 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 2831/03.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Directiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 2832/03.02.2010; 

   În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi ale 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (4) lit. f) si alin. (6), lit. a, pct. 14 si 
art. 45, 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 Master planul pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Suceava”, prevazut in anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
          Art.2.  Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.     
 
 
          PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ, 
consilier local, prof. Constantin Bulboaca 
 
                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
 
 
Fălticeni, 25.02.2010 
Nr. 12 
 
 



 
R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL               
 

H O T Ă R Â R E 
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare către 

S.C. ACET S.A Suceava 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 

înregistrată la nr. 2833/16.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Directiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat 
la nr. 2834/16.02.2010; 

-  rapoartele de avizare ale Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 
culte, sport, turism şi agrement şi ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 In temeiul prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 21^1 din Legea serviciului de alimentare cu 
apă si de canalizare nr. 241/2006, cu modificările si completările ulterioare, 
           În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 14 si art. 45, 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.  Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare al municipiului 
Fălticeni, judetul Suceava, prin atribuire directă, către S.C. ACET S.A Suceava, cu sediul in municipiul 
Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 5, inmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Suceava de pe lângă 
Tribunalul Suceava, cu nr. J/33/455/1998, CIF RO713519. 
          Art.2.  Aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare 
(“Contractul de Delegare”), in forma prevazută in anexa la prezenta hotărâre, ce se va incheia intre 
municipiul Fălticeni, judetul Suceava, pe de o parte si S.C. ACET S.A. Suceava, pe de altă parte. 
          Art.3. Se acordă mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociatia Judeteană pentru 
Apă si Canalizare Suceava (A.J.A.C. Suceava)”, cu sediul in municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 
36, inscrisă in Registrul asociatiilor si fundatiilor la grefa Judecatoriei Suceava cu nr. 26/2002/A/I din     09 
februarie 2010, al cărei membru este municipiul Fălticeni, judetul Suceava, să semneze Contractul de 
Delegare, prin reprezentantul său legal, in numele si pe seama municipiului Fălticeni, judetul Suceava. 
          Art.4.  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.     
 
 
 
                 PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ, 
      consilier local, prof. Constantin Bulboaca 
 
                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 25.02.2010 
Nr. 13 



 
 

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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unui mijloc fix aparţinând Serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
2827/03.02.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 2828/03.02.2010;  
- adresa nr. 79/20.01.2010 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni; 
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 baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi al unităţilor administrative - teritoriale;  

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 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 scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix aparţinând 
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa  
care face parte din prezenta hotărâre; 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.  
            Art.3. –    Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Directia tehnica; 
• S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni; 

 
                  

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă   
                                                                                              
          

                                                                                               Contrasemneaza,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                 Mihaela Busuioc                   
 
Falticeni, 25.02.2010 
Nr. 14 



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

H O T Ă R Â R E 
privind acceptarea donatiei avand ca obiect echipamente IT din cadrul 

Programului National BIBLIONET 
 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Fălticeni, ing. Vasile 

Tofan, înregistrată la nr. 2839/03.02.2010; 
 - raportul de specialitate al Directiei administratie publică locală din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 2840/03.02.2010; 

    În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
              În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (1) si art. 45, 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 acceptă donatia din partea Fundatiei International  Research & 
Exchanges Board Inc. (IREX) avand ca obiect echipamente IT din cadrul Programului 
National Biblionet. 

 Art.2.    Echipamentele IT prevăzute in anexa la prezenta hotarâre vor fi utilizate 
de către Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu”.  
            Art.3.  Directia administratie publica locală din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.     
 
 
 
 
          PREŞEDINTE  DE ŞEDINTĂ, 
consilier local, prof. Constantin Bulboaca 
                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 25.02.2010 
Nr. 15 



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

H O T A R Â R E 
privind aprobarea efectuării plăţii de 0,30 lei/m.p. reprezentând chiria aferentă terenului în 

suprafaţă de 114.480 m.p. – proprietatea publică a comunei Baia 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 2821 din 
03.02.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 2822 din 03.02.2010; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Baia nr. 21/15.05.2009 privind 

aprobarea taxelor şi impozitelor locale; 
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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, 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 agrement; 

În temeiul prevederilor art. art. 19, alin. 1 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 10, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 47,  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 efectuarea plăţii în sumă de 0,30 lei/m.p. reprezentând chiria pe anul 
2010 a terenului în suprafaţă de 114.480 m.p., proprietatea publică a comunei Baia, teren 
aferent staţiilor de captare a apei Baia I şi Baia II, în vederea asigurării zonei de protecţie 
sanitară. 
          Art.2. - Suma reprezentând chiria va fi alocată din bugetul local, paragraful 70.02.05.01 – 
“Alimentări cu apă”. 
            Art.3. - Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul primăriei Municipiului Fălticeni va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art.4. –    Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Directia tehnica 

                  
                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă   
                                                                                                       

                                                                                               Contrasemneaza,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                 Mihaela Busuioc                   
Falticeni, 25.02.2010 
Nr. 16 



              R O M Ă N I A 
        JUDEŢUL SUCEAVA 
      MUNICIPIUL FĂLTICENI 
         CONSILIUL LOCAL                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           
          H O T A R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. 

Mihai Eminescu, bl. 1  (parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a 
Primăriei municipiului Fălticeni 

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 2823 din 
03.02.2010; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat la nr. 2824 din 
03.02.2010; 

În baza avizelor 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 agrement; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2, lit. a, art. 47,  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 spaţiului situat în municipiul 
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol), în vederea desfăşurării activităţii arhivistice 
a Primăriei municipiului Fălticeni. 
          Art.2.  -  Termenul de închiriere este valabil până la data de 31 decembrie 2010. 
            Art.3. -  Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună ( fara TVA) şi va fi alocat 
din bugetul local, paragraful 51.02.01.03 – “Autorităţi executive”. 
          Art.4. - Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul primăriei Municipiului Fălticeni va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art.5. –    Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Compartiment spaţiu locativ; 

 
                  

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă   
                                                                                              
          

                                                                                               Contrasemneaza,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                                 Mihaela Busuioc                   
 
Falticeni, 25.02.2010 
Nr. 17 
 



 
R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E 
privind sistarea  emiterii autorizaţiilor de construire solicitanţilor care deţin terenuri în 

imediata vecinătate a viitoarei rute ocolitoare a Municipiului Fălticeni 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
2829/03.02.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 2830/03.02.2010;  
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, comisiei 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 11,  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 sistarea emiterii autorizaţiilor de construire solicitanţilor care deţin 
terenuri în imediata vecinătate a rutei ocolitoare a Municipiului Fălticeni, până la finalizarea 
proiectului tehnic; 

Art.2. -  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
            Art.3. –    Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Directia tehnica; 

 
                  

                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă   
                                                                                              
          

                                                                                               Contrasemneaza,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc                   
 
Falticeni, 25.02.2010 
Nr. 18 

 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - construire 

unitate locativă cu 4 apartamente, str. M. Eminescu nr. 25, Municipiul Fălticeni 

                                                                                                        
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2835/03.02.2010 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 2836/ 03.02.2010; 

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

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 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 documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - 
construire unitate locativă cu 4 apartamente, str. M. Eminescu nr. 25, Municipiul Fălticeni, 
pe terenul în suprafaţă de 394 mp, proprietatea d-lui Cotoc Marius Florin, prevăzută în anexa la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
            Art.3. –   Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Directia tehnica; 

                  
                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă   
                                                                                                       

                                                                                               Contrasemneaza,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc                   
 
Falticeni, 25.02.2010 
Nr. 19 
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