
   R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                    F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  

d-lui Chiriac Constantin, antrenor emerit box în cadrul 
 CSS Colegiul National  „Nicu Gane” Fălticeni   

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 137 / 03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 138 / 03.01.2007; 

- prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. 
nr. 25 / 27.02.2004. 

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

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 8 şi art.50 din Legea 215 / 2001 a 
administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se  acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni d-lui 
Chiriac Constantin, antrenor emerit box în cadrul CSS Colegiul Naţional „Nicu Gane” 
Fălticeni.  

Art. 2. – Direcţia Administraţie Publică Locală  din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
   
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 2  

 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                     F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind închirierea directă a terenurilor aparţinând domeniului privat 

 al Municipiului Fălticeni aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112 / 
1995, către proprietarii acestora  

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.141 
din 03.01.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.142 din 03.01.2007 ; 

În temeiul prevederilor art.123, alin.2 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei 
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 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 46 , al. 2 şi 
art.50 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. – Se aprobă închirierea directă a terenurilor aparţinând domeniului privat 
al Muncipiului Fălticeni aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112 / 1995, către 
proprietarii acestora. 

Art.2. – Preţul chiriei se va stabili în conformitate cu O.U.G. 40 / 1999. 
Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ  din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 3 



R O M Â N I A  
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                 
                    F Ă L T I C E N I 
  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea statelor de funcţii ale personalului nedidactic 

din cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni 
 

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

• expunere de motive a domnului primar, ing Vasile Tofan înregistrată la nr. 151/ 
03.01.2007; 

• raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare, înregistrat la              
nr. 152 / 03.01.2007; 

 În temeiul prevederilor art. 25 din anexa la H.G. nr.538/ 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, 
modificată prin H.G. nr.174/ 2003; 

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 Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.a, alin.3, lit.”b”, art.46, alin.1 şi 
art.50 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 - Se aprobă statele de funcţii ale personalului nedidactic din cadrul 
unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni prevăzute în anexele nr.1-9 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor 
de învăţământ prevăzute la art.1. 

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul resurse umane din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
   
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 4  

 
 
 
 



        R O M Â N I A  
              JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                   F Ă L T I C E N I 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Acordului între COMUNITATEA MONTANĂ VALLE ROVETO (Italia) şi 

CONSILIUL LOCAL FĂLTICENI pentru restaurarea parţială 
 a clădirii B a Muzeului de Artă „Ion Irimescu”  

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.149 din 
03.01.2007 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr.150din 03.01.2007 ; 

- prevederile H.C.L. nr. 30 / 30.03.2006 prin care s-a hotărât asocierea Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni cu persoane juridice de drept public, persoane 
juridice de drept privat şi structuri asociative civile din ţară şi străinătate pentru 
promovarea investiţiilor cu impact local şi / sau judeţean prin finanţare / cofinanţare 
comunitară europeană;  

- Protocolul de înţelegere încheiat între Comunitatea Montană Valle Roveto (Italia), 
Instituţia Prefectului – judeţul Suceava şi Primăria Municipiului Fălticeni ; 

- Acordul de cooperare încheiat între Judeţul Suceava şi Regiunea Abrusso – Italia ; 
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 Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „e”, alin.7, lit.”c”, art.46, alin.21, şi art.50 
din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 Art. 1. – Se aprobă Acordul între COMUNITATEA MONTANĂ VALLE ROVETO (Italia) 
şi CONSILIUL LOCAL FĂLTICENI pentru restaurarea parţială a clădirii B a Muzeului de Artă 
„Ion Irimescu”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2. – Primarul Municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
NR. 5  



   
         R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 cu Consiliul Judeţean Suceava şi cu celelalte consilii locale din judeţ,  
în vederea implementării Proiectului „Sistem ecologic integrat de management  
a deşeurilor – înfiinţarea a două depozite ecologice cu infrastructura aferentă,  

pe teritoriul Judeţului Suceava”  
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.155 din 
03.01.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr.156 din 
03.01.2007 ; 

În temeiul prevederilor art.49, alin. A.d din O.U.G. nr. 78 / 2000 privind regimul 
deşeurilor, 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 Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „e”, alin.7, lit.”c”, art.46, alin.2, lit.”f” şi 
art.50 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. – Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni cu Consiliul 
Judeţean Suceava şi cu celelalte consilii locale din judeţ, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea implementării  Proiectului „Sistem ecologic 
integrat de managament a deşeurilor – înfiinţarea a două depozite ecologice cu 
infrastructura aferentă, pe teritoriul Judeţului Suceava”  

Art.2. – Primarul Municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul Mediu din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
NR. 6  

 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                  
          F Ă L T I C E N I 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acceptarea sponsorizării de 3000 euro 

acordată de Asociaţia VZW HULP AAN ROEMENIE din Beveren, Belgia  
 
 
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 161/ 
03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 162 / 03.01.2007;   

- contractul de sponsorizare nr. 29373/ 06.12.2006 încheiat între municipiul 
Fălticeni şi Asociaţia VZW HULP AAN ROEMENIE din Beveren, Belgia. 

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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.9, art.46, alin.2 şi art.50 din Legea 
215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. – Se  acceptă sponsorizarea de 3000 euro acordată de Asociaţia VZW 
HULP AAN ROEMENIE din Beveren, Belgia. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
NR. 7 
 
 



                
             R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                     F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea cotei – părţi de 50 % din sumele încasate prin închirierea 
bunurilor proprietate publică a Municipiului Fălticeni care revine titularilor 

dreptului de administrare 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.153 
din 03.01.2007 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.154 din 
03.01.2007 ; 

În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, 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 Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, al. 9, art. 46, al. 2 şi art.50 din Legea 
215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1. – Se stabileşte cota – parte de 50 % din sumele încasate prin închirierea 
bunurilor proprietate publică a Municipiului Fălticeni care revin titularilor dreptului de 
administrare. 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi titularilor dreptului de 
administrare a bunurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 8  

 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI       
                     F Ă L T I C E N I 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind repartizarea unui număr de 9  unităţi locative de necesitate situate în municipiul 

Fălticeni, str. Maior Ioan nr.31 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 143 din 
03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Compartiment spaţiu locativ din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.144 / 03.01.2007; 

În temeiul prevederilor art.55 şi art.56 din Legea locuinţei nr. 114 / 1996, republicată, 
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 Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.17, art.46, al.1, şi 
art.50 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art.1. - Se  aprobă repartizarea unui număr de 9 de unităţi locative de necesitate, 
situate în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, nr.31, pe o perioadă de 2 ani de zile, după cum 
urmează:  

Imobilul nr.1 Pădurean Somna  
Imobilul nr.2 Varga Sonia  
Imobilul nr.3 Budai Elena 
Imobilul nr.4 Marin Rita Mariana  
Imobilul nr.5 Bogdan Petru  
Imobilul nr.6 Vamanu Vasile  
Imobilul nr.7 Sopon Mariana  
Imobilul nr.8 Vişan Viorel  
Imobilul nr.9 Pascaru Laurenţiu 

 Art.2. – Cuantumul chiriei pentru unităţile locative prevăzute la art.1 este de               
15 lei / lună.  
 Art.3. – Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 9  
           



          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                   
         F Ă L T I C E N I 
 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind modificarea H.C.L. nr. 137 / 21.12.2006, privind repartizarea unui număr 

 de 20 de unităţi locative de necesitate situate în municipiul Fălticeni,  
str. Magazia Gării, nr.3 C 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 146/ 
03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Compartiment spaţiu locativ din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.145 / 03.01.2007; 

- cererea d-nei Pădurean Somna, înregistrată la nr. 24506 / 28.12.2006; 
- cererea d-nei Ţibu Lăcrămioara, înregistrată la nr. 24504 / 28.12.2006;  
În temeiul prevederilor art.55 şi art.56 din Legea locuinţei nr. 114 / 1996, 

republicată, 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.17, art.46, 
al.2 1, şi art.50 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. - Se modifică art.1 din H.C.L. nr.137 / 21.12.2006, în sensul repartizării 
imobilului nr. 17 d-nei Ţibu Lăcrămioara.   
 Art.2 – Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ  din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 10 
  



           R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                     F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat către titulara 

contractului de închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.139 
din 03.01.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.140 din 03.01.2007 ; 

- cererea d-nei Posa Margareta, înregistrată sub nr. 1330 / 2007 ; 
În temeiul prevederilor art.1 din Legea nr. 85 / 1992 privind vânzarea de 

locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile 
unităţilor economice sau bugetare de stat, 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 46 , al. 1 şi 
art.50 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat către 
titulara contractului de închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, după 
cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. POSA MARGARETA  2 Grăniceri. Bl.25, sc.B, ap.3 
 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ  din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 11    



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                
                       FĂLTICENI         
     

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea casării bunurilor componente ale Centralei Termice de Zonă, 
situată pe str. Topitoriei, f.n., proprietatea privată a Municipiului Fălticeni,  

care nu au fost vândute la licitaţia publică cu strigare,  
aprobată prin H.C.L. nr. 76 / 27.07.2006  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 147 / 03.01.2007;  

- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Control, înregistrat la nr. 148/ 
03.01.2007; 

- procesul – verbal al Comisiei de evaluare a ofertelor prezentate la licitaţia 
publică cu strigare, înregistrat la nr. 195941 / 22.09.2006;  

 În temeiul prevederilor pct.5.14 şi 5.15 al capitolului V din H.G. nr. 841 / 1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice, 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2, lit.”c”, art.46, al. 2 1 şi art.50 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                   Art. 1: Se aprobă casarea bunurilor componente ale Centralei Termice de 
Zonă constând în utilaje şi instalaţii, care nu au fost vândute la licitaţia publică cu 
strigare, aprobată prin H.C.L. nr. 76 / 27.07.2006.  
                   Art. 2: Bunurile prevăzute la art. 1 vor fi valorificate prin agenţi economici 
care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile prin licitaţie 
publică cu strigare.  
                  Art. 3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Comisiei de casare, numită prin dispoziţia primarului.  

      Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Administrativ Control din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 12  



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

 
HOTĂRÂRE 

 privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a imobilelor situate 
 pe strada Republicii, nr. 1 şi str. Sucevei, nr.78 în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţii de interes public local  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                
nr. 153 / 03.01.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrată la nr. 154 / 03.01.2007;  
 În temeiul prevederilor art. 17 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 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 Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 126, art. 46, alin. 2 şi art. 50 din Legea  nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, 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 01.01.2007 – 31.12.2007, a imobilului situat pe  str. Republicii, nr. 1, proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii de 
interes local: 

1) Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică; 
2) Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava; 
3) Registrul Comerţului; 
4) Biroul Asociaţiei Nevăzătorilor.  

                   Art. 2: Se aprobă prelungirea termenului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 
an, respectiv 01.01.2007 – 31.12.2007, a imobilului situat pe  str. Sucevei, nr. 78, proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea Biroul de Carte Funciară 
Fălticeni.  
                  Art. 3: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către 
instituţiile publice de interes local prevăzute la art.1 şi 2.  
                 Art. 4: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

      Art. 5: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţie Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
  
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 13  
   

 



            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                    F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii  

de adoptare a taxelor speciale 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la              
nr. 149 / 03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 150 / 03.01.2007; 

 În temeiul pevederilor art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale;  

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

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit.”a”, art. 46, alin.2 şi art.50 din 
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se  aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a 
taxelor speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
compartimentelor de specialitate din cadrul Pimăriei Municipiului Fălticeni.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
   
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 14  

 
 

 
            



             R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind scutirea d-nei Tofan Dorina de la plata taxei pentru eliberarea 

certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire  
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la             
nr. 135 / 03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 136 / 03.01.2007; 

- cererea d-nei Tofan Dorina, înregistrată la nr. 240 / 04.01.2007;  
În temeiul prevederilor art.286, alin.4 din Legea n. 571 / 2001 (Codul Fiscal), 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 68, alin. 9, art.46, alin.2 şi art.50 din Legea 
215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se  aprobă scutirea d-nei Tofan Dorina de la plata taxei pentru 
eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru locuinţa ce 
va fi situată pe str. Ion Dragoslav f.n. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului Taxe şi Impozite.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 
   
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 15  
 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                               
          F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea unui imobil (teren) în suprafaţă de 800 mp, 

situat în municipiul Fălticeni, Aleea Căminului, proprietate publică  
a municipiului Fălticeni, în administrarea Clubului Copiilor şi Elevilor Fălticeni. 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 163/ 
03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 164 / 03.01.2007;   

- cererea Clubului Copiilor şi Elevilor Fălticeni nr. 34/ 24.01.2007. 
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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.c, alin.5 lit.a, art.46, alin.2 şi 
art.50 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. – Se  aprobă transmiterea unui imobil – teren, în suprafaţă de 800 mp, 
situat în municipiul Fălticeni, Aleea Căminului proprietate publică a municipiului 
Fălticeni, în administrarea Clubului Copiilor şi Elevilor Fălticeni, imobil ce este 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
amenajării unei baze sportive multifuncţionale, la care să aibă aces şi copiii din cartier.  
 Art. 2. – Predarea – primirea imobilului – teren transmis în administrare se face 
pe bază de protocol. 

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni; 
o Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni.  
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Ing. Mogoş Eugen   

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
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R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                   
         F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea „Planului  de  organizare  a  circulaţiei  vehiculelor  

cu  tracţiune  animală pe  raza  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. 165 
/ 03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 166 / 03.01.2007;   

- adresa nr. 118447/ 13.12.2006 înregistrată la Primăria municipiului Fălticeni 
sub nr. 24388/ 28.12.2006 a Poliţiei municipiului Fălticeni. 

În temeiul prevederilor art. 128, alin.1, lit.c, d şi h, art.5, alin. 7 şi art.74 din 
OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.9, art.46, alin.1 şi art.50 din Legea 
215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. – Se  aprobă „Planul de  organizare  a  circulaţiei  vehiculelor  cu  
tracţiune  animală pe  raza  municipiului  Fălticeni” conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi Poliţiei Rutiere Fălticeni. 

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni; 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Ing. Mogoş Eugen   
 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
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R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                  
         F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea schimbului de teren  

în suprafaţă de 5942 mp – domeniul privat al municipiului Fălticeni, 
cu o suprafaţă echivalentă – proprietate a S.C. GOSCOM SA 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 169 
/ 03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 170 / 03.01.2007;   

- cererea nr.106/ 18.01.2007, înregistrată la Primăria municipiului Fălticeni la 
nr. 1358/ 19.01.2007 a SC GOSCOM SA  Fălticeni. 

În temeiul prevederilor art. 123, alin.1, 2 şi 4 din Legea 215 / 2001 a 
administraţiei 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 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.c, art.46, alin.2 şi art.50 din 
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1. – Se  aprobă schimbul de teren în suprafaţă de 5942 mp aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni, situat pe str. Şomuzului fn cu o suprafaţă 
echivalentă compusă din două parcele situate pe malul drept al pârâului Şomuz, aflate 
în proprietatea SC GOSCOM SA Fălticeni, în baza raportului de evaluare care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Tehnice şi Compartimetului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Ing. Mogoş Eugen   
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 31.01.2007 
Nr. 18 

 
 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                   
        F Ă L T I C E N I 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea transmiterii Sălii Sanitas, în suprafaţă de 225 mp,  

proprietate publică a municipiului Fălticeni, din administrarea 
Spitalului Municipal Fălticeni în administrarea Muzeului Ion Irimescu 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 171/ 
03.01.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 172 / 03.01.2007;   

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

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, art.46, alin.21 şi 
art.50 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. – Se  aprobă transmiterea Sălii Sanitas, în suprafaţă de 225 mp, 
proprietate publică a municipiului Fălticeni, din administrarea Spitalului Municipal 
Fălticeni în administrarea Muzeului Ion Irimescu, conform releveului care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reamenajării. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni; 
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 R O M Â N I A  
              JUDEŢUL  SUCEAVA       
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                  F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat 

 pe str. Republicii, bl.81 (parter) atribuit Partidului Naţional Ţărănesc Creştin 
 şi Democrat – filiala Fălticeni  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată sub nr. 167 / 
03.01.2007 ; 

- raportul de specialitate al compartimentului spatiu locativ, înregistrat 
sub  nr. 168 / 03.01.2007;  

- cererea depusă de către P.N.Ţ.C.D. reprezentată de către d-l Ilişescu 
Ioan şi înregistrată la nr. 1772 / 2007 ; 

În temeiul prevederilor art.11 din Legea nr. 43 / 2003 privind finanţarea 
partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 din 
O.U.G. nr. 40 / 1999 privind protecţie chiriaşilor, 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 Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederilor art.38, alin.2, lit.”c”, art.46, alin.21 şi art.50 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se aprobă prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă de 1 an, 
respectiv 01.01.2007 – 31.12.2007, a spaţiului situat pe str. Republicii, bl.81, parter, 
atribuit Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – filiala Fălticeni, conform 
contractului de închiriere nr. 793 / 15.06.2004.  
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Direcţiei tehnice a Primăriei municipiului 
Fălticeni.  

Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni; 
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