
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Nomenclatorului stradal al 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.  19851/03.10.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 19852/03.10.2012;  
 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. 5din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, şi ale art. 247, lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. a,  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 Nomenclatorul stradal al municipiului Fălticeni, prevăzut 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 Vasile Amariei 

 
 

Contrasemneaz ă 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni, 28.02.2013 
Nr. 15 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind majorarea tarifelor maximale de distan ţă şi stabilirea locurilor de parcare pentru 

autoturismele ce desf ăşoară transport în regim de taxi 
din muncipiul 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.  
2121/31.01.2013; 
     - raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control-achiziţii publice, înregistrat la nr. 
2122/31.01.2013;  
     -  prevederile H.C.L. nr. 109/30.11.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii în regim de taxi şi de închiriere din municipiul 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 temeiul prevederilor art. 13, lit. b din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 92/2007 privind 
serviciul de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 14, 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 majorarea tarifelor maximale de distanţă pentru autoturismele ce desfăşoară 
transport în regim de taxi din muncipiul Fălticeni, după cum urmează: 

- tariful pe timp de zi –  de la 1,7 lei/km  la  2,20 lei/km; 
- tariful pe timp de noapte – de la 1,9 lei/km  la  2,20 lei/km. 

          Art. 2:  Locurile de parcare pentru autoturismele ce desfăşoară activităţi de taximetrie se 
stabilesc după cum urmează: 
           - parcarea „Nada Florilor” – 10 locuri; 
           - parcarea din str. 13 Decembrie(vis-a-vis de autogară) – 5 locuri. 
Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
Contrasemneaz ă 

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 28.02.2013 
Nr. 16 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 12. 000 lei reprezentând sprijin financiar 

şi ajutoare de urgen ţă 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.  3680/21.02.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului public asistenţă socială, înregistrat la nr. 
3681/21.02.2013;  

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

- cererea d-lui Samsonescu Gabriel înregistrată la nr. 2153/01.02.2013; 
- cererea d-nei Siddig-Said-Ahmed Aurelia înregistrată la 25922/20.12.2012; 
- cererea d-nei Gherasim Margareta Tamisa înregistrată la nr. 20.02.2013; 
- cererea d-nei Moldovanu Caterina înregistrată la nr. 2760/11.02.2013; 
- cererea d-lui Ciobanu Gheorghe înregistrată la nr. 4071/2013. 

           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 administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisiapentruînvăţământ, sănătate, cultură, culte, protectiesociala, 
activitati sportive si de agreement; 
 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 9.000 lei reprezentând ajutor de 
urgenţă pentru următoarele familii reprezentate de: 
 -d-lSamsonescu Gabriel – 3.000 lei; 
 -d-naSiddig-Said-Ahmed Aurelia – 2.000 lei; 
 -d-na Gherasim Margareta Tamisa – 2.000 lei. 
-d-l Ciobanu Gheorghe – 2.000 lei. 
          Art.2:  Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 1.000 lei reprezentând sprijin 
financiar pentru formaţia de dans „Energy” în vederea achiziţionării echipamentului necesar 
pentru participarea la emisiunea „România dansează”. 



Art.3: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000 lei reprezentând sprijin 
financiar pentru Academia de Aventură „Pământul viu”din municipiul Fălticeni în vederea 
participării la marşul de 4000 km pe traseul Fălticeni – Gibraltar – Tarifa. 
Art.4: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va  asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
Contrasemneaz ă 

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

 
 
Fălticeni, 28.02.2013 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

    
     

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea licita ţiei publice deschise pentru închirierea spa ţiului în suprafa ţă de  

128,33 m.p. situat la demisolul imobilului din str.  Maior Ioan nr. 1 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
2123/31.01.2013; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la nr. 
2124/31.01.2013; 

           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 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilorşi Comisieipentruamenajareateritoriuluisi urbanism, realizarealucrarilorpublice, 
protectiamediului, conservareamonumenteloristoricesi de arhitectura; 

În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 49  
şi art. 120 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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de  
128,33  m.p. situatla demisolul imobilului din str. Maior Ioan nr. 1, în vederea amenajării unui spaţiu 
comercial; 
           Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea 
spaţiului în suprafaţă de 128,33 m.p., situat la demisolul imobilului din str. Maior Ioan nr. 1, în vederea 
amenajării unui spaţiu comercial, conform anexei la prezenta hotărâre. 
         Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 400 lei/lună/total suprafaţă 
închiriată; 
          Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
Contrasemneaz ă 

                                                                                      SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

 
Fălticeni, 28.02.2013 
Nr. 18 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea, prin închiriere, a unor unit ăţi locative de necesitate situate pe str. Magazia 

Gării nr. 9 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
4208/28.02.2013; 

- referatele de anchetă socială întocmite de Serviciul de Asistenţă Socială; 
  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. 55 şi art. 56 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 23, 24 şi 25 din H.G. nr. 250/2000 pentru 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 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 repartizarea, prin închiriere, a unor unităţi locative de necesitate, situate pe str. 
Magazia Gării nr. 9, după cum urmează: 

1. Unitatea locativă nr.   9 – Mantu Cornel Gheorghe 
2. Unitatea locativă nr. 10 – Varga Alina Ioana 
3. Unitatea locativă nr. 11 -  Hîrtie Raluca Renata 
4. Unitatea locativă nr. 12 -  Bălteanu Ciprian Constantin 

          Art.2: Termenul de închiriere al unităţilor locative prevăzute la art. 1 este de 1 an, începând cu 
data de 01.03.2013 şi până la data de 28.02.2014; 
Art.3: Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 10 lei/lună. 
Art.4:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va     asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
Contrasemneaz ă 

                                                                                      SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 28.02.2013 
Nr.19 


