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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului de lucr ări de interes local, întocmit în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul mini m garantat 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2087/01.02.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice, înregistrat la nr. 2088/01.02.2012;  
           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 
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

          
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 
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                                                                                                               Mihaela Busuioc 
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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea vânz ării suprafe ţei de 250 m.p. teren situat pe str. Filaturii nr. 1 , d-lui Ilie ş 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2085/01.02.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 2086/01.02.2012;  
- cererea d-lui Ilieş Vasile – Lorimer înregistrată sub nr. 1460/24.01.2012; 
- prevederile HCL nr. 34/27.04.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 250 

m.p. teren, situat pe str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilieş Vasile, în vederea construirii unei locuinţe; 
           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. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c,  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 vânzarea suprafeţei de 250 m.p. teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, situat pe str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilieş Vasile – Lorimer. 
         Art.2: Preţul vânzării este de 21.898 lei (fără TVA), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. ART – EGO GROUP SRL Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 
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H O T Ă R Â R E 
privind închirierea unor spa ţii - proprietatea  Municipiului F ălticeni 

 
 Consiliul local al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava ;  
 Având în vedere :  
           - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 2083/01.02.2012;                           
          - raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 2084/01.02.2012;   
          - cererea doamnei dr. Cîrstean Irina Dana înregistrată la nr. 2418/01.02.2012; 
          - cererea doamnei dr. Ţugulea Rodica înregistrată la nr. 1980/01.02.2012; 

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, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 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 
01.01.2012–31.12.2013, 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 16 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 01.03.2012 – 28.02.2014, 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.   –  Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către titularii 
contractelor de închiriere. 
         Art.5.  –   Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.            
       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dr. Ioan Corduneanu 
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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie  2012 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
3685/22.02.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 3686/22.02.2012;  
            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 amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

În 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, tinetetului 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 ianuarie 2012, 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, 
Dr. Ioan Corduneanu 
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                                                                        Anexa la H.C.L. nr. ___/_________ 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de înv ăţământ Num ăr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total 

/unitate 

învăţământ/ianuarie 

2012 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni 2 900 lei 

2. Colegiul Tehnic “ Mihai Băcescu” Fălticeni 12 1323,76 lei 

3. Colegiul Agricol Fălticeni 25 2720 lei 

4. Şc. cu cls. I – VIII nr. 1 “ Al. I. Cuza” Fălticeni 4 317 lei 

5. Şc. cu cls. I – VIII nr. 2 “Ion Irimescu” Fălticeni 1 69 lei 

6. Şc. cu cls. I – VIII nr. 3 “ Mihail Sadoveanu” 

Fălticeni 

1 103 lei 

7. Şc. cu cls. I – VIII nr. 6 “ Ioan Ciurea” Fălticeni 3 454 lei 

 

 

 


