
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL  
    
     

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, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26161/28.12.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice, înregistrat la nr. 
26162/28.12.2012;  

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 agrementşi Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 

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 

 
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 31.01.2013 
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      ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                 CONSILIUL LOCAL 
  

H O T A R Â R E 
privind aprobarea num ărului asisten ţilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2013 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar prof. Gheorghe Cătălin Coman 
inregistrată la nr. 26209 din 28.12.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la 
nr. 26210 din 28.12.2012; 

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 si aComisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, 
culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 
În temeiul prevederilor art.6, alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 
45, alin.1, art.47 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, pentru anul 2013, un număr de 70 de asistenţi personali pentru 
persoanele cu handicap din municipiul Fălticeni.  
 Art.2 . Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii. 
 Art.3 . Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciul 
Public de Asistenţă Socială şi Serviciului Resurse Umane - Salarizare din cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 

 
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 31.01.2013 
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  R O M Â N I A  
JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI        
                  CONSILIUL LOCAL                                                  

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Local în Comisia de 

repartizare a unit ăţilor locative, aflate în administrarea/proprietatea  municipiului 
Fălticeni 

 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ; 
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26163/28.12.2012;  
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 26164/28.12.2012; 
           - prevederile H.C.L. nr. 84/27.09.2012 privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Sabin Ghilea; 
 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 si aComisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 17, art. 45, 
alin.1 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 desemnează în Comisia de repartizare a unităţilor locative, aflate în 
administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni, d-na consilier local, ed. Maria 
Dulgheriu, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al d-lui Sabin Ghilea. 

Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
desemnate. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 

 
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 31.01.2013 
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R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   

 
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unei locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, situat ă în 
municipiul F ălticeni, str. 9 Mai, bl. 2, ap. 9, d-nei Luca Maria  - Magdalena 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   
la  nr. 1609/24.01.2013; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
1610/24.01.2013;  
            - referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 1501/23.01.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.  1596/24.01.2013; 
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 
cetăţenilor si a Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement; 

În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 
şi art. 49, 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 aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. 9 Mai, bl. 2, ap. 9, d-nei Luca Maria – Magdalena. 
    Art.2:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 
în condiţiile legii. 
               Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 

 
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 31.01.2013 
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                         ROMÂNIA 
            JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL                          

 
HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de închiriere a tere nului, proprietatea public ă a 
municipiului F ălticeni, pe care se afl ă amplasat ă o construc ţie metalic ă provizorie 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 1665/25.01.2013;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
1666/25.01.2013;        
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 cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
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 terenului,  proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni, pe care se află amplasată o constructie provizorie aflată 
în proprietatea S.C. TOPAZ COM SERVICE S.R.L., pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2013 - 31.12.2013; 

Art.2: Cuantumul chiriei aferente contractului de închiriere 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: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 
 

Contrasemneaz ă 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 31.01.2013 
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                            ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                
                 CONSILIUL LOCAL               
    

HOTĂRÂRE 
privindcompletarea Inventarului bunurilor imobile c are apar ţin domeniului privat 

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. 1723/25.01.2013;  
 -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice,  înregistrat la nr.1724/25.01.2013; 
         -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului 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 administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin.3, art. 122  şi 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 completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin domeniului 
privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafaţa de 305 m.p. teren, situată în municipiul 
Fălticeni, str. 13 Decembrie f.n.(valoare de inventar – 34.940,80 lei), prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2: Prevederile HCL nr.24/26.05.2011se modifică în mod corespunzător; 
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 
 

Contrasemneaz ă 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 31.01.2013 
Nr. 10 



             R O M Â N I A 
     JUDEŢUL  SUCEAVA 

            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă în municipiul 

Fălticeni, str. Izvor, bl. 3A, ap. 13 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   
la  nr. 1947/29.01.2013; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
1948/29.01.2013;  
            - referatul de anchetă socială întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială şi 
înregistrat sub nr. 1838/29.01.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, întocmit la data de 29.01.2013; 
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 
cetăţenilor si a Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement; 
În baza prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 3 
şi art. 49, 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 aprobă repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în municipiul 
Fălticeni, str. Izvor, bl. 3A, ap. 13, doamnei Murariu Roxana-Petronela, domiciliată în 
municipiul Fălticeni, B-dul 2 Grăniceri, bl. 43, sc. B, ap. 15, judeţul Suceava. 
    Art.2:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 
pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor 
legale. 
Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 

Contrasemneaz ă 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 31.01.2013 
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