
                              R O M Â N I A                                                                                                                     
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                                                        
                                                            
     
                                                                    HOTĂRÂRE 
                          privind utilizarea sumei de 700.000 lei din fondul de rulment pentru  
                                acoperirea golurilor temporare de casă în anul 2010 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 5 din 
04.01.2010; 

        În conformitate cu prevederile art.58, alin.(2) şi alin. (4) din legea nr. 273 / 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale 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 utilizarea sumei de 700.000 lei din fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
anului 2010. 
         Art. 2 : Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art. 3: Hotărârea se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
- Primar; 
- Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni; 

               
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Profesor Bulboacă Constantin 

 
       

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,                               
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 04.01.2010 
Nr.   1                                                                                                                                        
 
 



                               ROMÂNIA 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                          
                          FĂLTICENI 
                                                              H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea preluării sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului pe anul 2009  

al activităţii finanţate integral din venituri proprii „Piaţa Agroalimentară”  
ca venit la bugetul local pe anul 2010 

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

- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 1533 din 
20.01.2010; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 1534 din 20.01.2010; 

          În conformitate cu prevederile art.71, alin.(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 şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor;   

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

     Art. 1 – Se aprobă preluarea sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului pe anul 2009 
al activităţii finanţate integral din venituri proprii „Piaţa Agroalimentară” ca venit la bugetul 
local pe anul 2010. 
     Art. 2 – Suma de 155.406,21 lei se reportează în anul 2010 pentru desfăşurarea activităţii 
finanţate integral din venituri proprii „Piaţa Agroalimentară”. 
     Art. 3 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
     Art. 4: Hotărârea se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
- Primar; 
- Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni; 

 
                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                 Profesor Bulboacă Constantin 

 
                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,                                    
                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                              Mihaela Busuioc 
Fălticeni: 28.01.2010 
Nr. 2 
 



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

H O T A R Â R E 
privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea terenului  în suprafaţă 
de 1295 m.p., proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, situat în incinta Colegiului 
Agricol Fălticeni, în vederea amenajării ca teren de sport cu gazon artificial şi iluminat 

nocturn 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 29748 din 
31.12.2009; 

- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ – Control/Achiziţii Publice 
înregistrat la nr. 29749 din 31.12.2009; 

- adresa nr. 639/2010 a Colegiului Agricol Fălticeni; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

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

În temeiul prevederilor art. art. 14 şi 15 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, al. 2, lit. „c”, şi alin. 5, lit. a, art. 45, al. 3, 
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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea terenului în 
suprafaţă de 1295 mp, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, situat în incinta 
Colegiului Agricol Fălticeni, în vederea amenajării ca teren de sport cu gazon artificial şi 
iluminat nocturn. 
          Art.2. - Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată pentru 
închirierea terenului în suprafaţă de 1295 m.p., proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, 
situat în incinta Colegiului Agricol Fălticeni, în vederea amenajării ca teren de sport cu gazon 
artificial şi iluminat nocturn, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. -  Se desemnează în comisia de evaluare a ofertelor prezentate la licitaţia 
publică deschisă următorii reprzentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Fălticeni: 

1. consilier local prof. Cătălin Coman 
2. consilier local ing. Gabriel Moroşanu 

          Art.4. - Preţul de pornire al licitaţiei publice deschise se stabileşte în cuantum de 0,5 
lei/m.p./lună, iar termenul de închiriere al terenului este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii 
prin acordul părţilor. 



          Art.5. -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice şi Serviciului Administrativ – Control/Achiziţii Publice din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 
          Art.6. –    Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Serviciul Administrativ – Control/Achiziţii Publice. 

                  
                                              
                                                PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă                        

                                                                                  
                                                                                       
 

                                                                                           Contrasemneaza,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                           Mihaela Busuioc    
         
 
 
Falticeni, 28.01.2010 
Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 



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

privind trecerea în administrarea Municipiului Fălticeni a imobilului  <Muzeul de Artă “Ion 
Irimescu”, corp A şi a terenului aferent în suprafaţă de 3.982 m.p.>, pe perioada derulării 

Proiectului REPARAREA, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA OBIECTIVULUI DE 
PATRIMONIU MUZEUL DE ARTĂ “ ION IRIMESCU” DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI – Cod SMIS 

3162, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 29750 din 
31.12.2009; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 29751 din 
31.12.2009; 

În baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fălticeni;                         
În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „c”, alin. 5, lit a, art. 45, al. 3 şi art. 47  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 trecerea în administrarea Municipiului Fălticeni a imobilului  <Muzeul de 
Artă “Ion Irimescu”, corp A şi a terenului aferent în suprafaţă de 3.982 m.p.>, pe perioada derulării 
Proiectului REPARAREA, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU 
MUZEUL DE ARTĂ “ ION IRIMESCU” DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI – Cod SMIS 3162, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. 
         Art.2. -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice şi 
Direcţiei tehnice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
         Art.3. –    Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Directia economica şi Direcţia tehnică. 

                  
                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă                        

                                                                                  
                                                                                               Contrasemneaza,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                  Mihaela Busuioc    
         
Falticeni, 28.01.2010 
Nr. 4 
   



            R O M Â N I A 
        JUDEŢUL SUCEAVA 
      MUNICIPIUL FĂLTICENI 
          CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                            
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                
          H O T A R Â R E 
privind  acordarea dreptului de uz şi de servitute asupra terenurilor, proprietatea municipiului 
Fălticeni, ce vor fi afectate de capacităţi energetice, în favoarea SC E.ON Moldova Distribuţie 

SA – Centrul Reţea Suceava, pe perioada existenţei reţelelor electrice 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 29746 din 
31.12.2009; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 29747 din 31.12.2009; 
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „c”, art. 45, al. 3, art. 47,  art. 49 şi art. 124 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 acordă dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor, proprietatea municipiului 
Fălticeni, ce vor fi afectate de capacităţi energetice, în favoarea SC E.ON Moldova Distribuţie SA – 
Centrul Reţea Suceava, pe perioada existenţei reţelelor electrice; 
          Art.2. -  Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietatea municipiului 
Fălticeni se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei reţelelor electrice. 
          Art.3. -  Amplasamentele pentru care se solicită acordarea dreptului de uz şi de servitute vor fi 
supuse autorizării şi avizării Direcţiei tehnice - Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni; 
          Art.4. -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice  din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
          Art.5. –    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, 28.01.2010 
Nr. 5 



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

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea temenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului 

Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 29752 
/31.12.2009;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 29753/ 31.12.2009;  
- cererile S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. , S.C. " TOPAZ" S.R.L , S.C. " SIMONCUŢA" 

S.R.L., SC Westland SRL şi cererea d-lui Scripcă Vasile;     
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 ;             

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct.16,  art. 45, alin. 3 şi art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a 
municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii, pe o perioadă de 1 an, 
respectiv 01.01.2010 - 31.12.2010, construcţii aflate în proprietatea: 
            a) S.C. " SIMONCUŢA" S.R.L. 
            b) S.C. " TOPAZ" S.R.L. 
            c) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L.  
            d) S.C. Westland SRL 
            e) dl. Scripcă Vasile 

            Art.2: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 se stabileşte la 
25 lei/m.p./lună; 
            Art.3: Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a chiriei aferente 
perioadei anterioare; 
            Art.4: Compartimentul Spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
          Art.5.  Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Compartiment spatiu locativ. 

                  
                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă                        

                                                                                  
                                                                                               Contrasemneaza,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                  Mihaela Busuioc        
Falticeni, 28.01.2010 
Nr. 6 



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

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind închirierea imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane f.n.,  

d-nei Amariei Elena 
 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 1738 
/21.01.2010;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.1739/ 21.01.2010;  
- cererea d-nei Amariei Elena înregistrată la nr. 983/27.01.2009; 
- procesul – verbal al şedinţei Comisiei de analizare şi repartizare a locuinţelor încheiat la data 

de 21.01.2010; 
            În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisia 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor                

În temeiul prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 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; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1: Se aprobă repartizarea, prin închiriere, a imobilului - proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane f.n., d-nei Amariei Elena. 

             Art.2: Termenul de închiriere este de 1 an de zile de la data încheierii contractului. 
           Art.3: Compartimentul Spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
           Art.5:  Hotararea se comunica la: 

• Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
• Primar; 
• Compartiment spatiu locativ. 

                  
                                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                     Consilier local, prof. Constantin Bulboacă                        

                                                                                  
                                                                                               Contrasemneaza,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                  Mihaela Busuioc        
Falticeni, 28.01.2010 
Nr. 7 


