
           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 darea in administrare a activitatii de salubrizare catre Serviciul Utilitati Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15899/15.07.2009;  

-   raportul de specialitate al Directiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 15900/15.07.2009;  

-    rapoartele de avizare ale Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ şi 
ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenesti; 

În temeiul prevederilor art. 25, alin. 1, lit. a, art. 29, alin. 2, lit. b si alin. 4 din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2., lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi 
art.49, alin.1 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  aproba darea in administrare a activitatii de salubrizare constand in: 
maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe 
caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, catre Serviciul 
Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Falticeni. 

Art.2. –  Directia tehnica, prin Serviciul Utilitati Publice, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3. –  Hotararea  se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava; 
*Primar; 
*Serviciul Utilitati Publice; 
*A.N.R.S.C. 

 
                                                       PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
                                                                                                                          Contrasemneaza, 
                   SECRETAR MUNICIPIU               
             Mihaela Busuioc 
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                          ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                              FĂLTICENI                                                                                                               

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului 

Urbanistic Zonal 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
15035/03.07.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15036/ 
03.07.2009; 
               -  cererea d-lui Cotoc Marius înregistrată la nr. 14773/01.07.2009 ;                -   
cererea d-lui Costân Viorel înregistrată la nr. 11160/18.05.2009 ; 

În baza avizelor comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura 
şi  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor  art.  32, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. a, art.45, alin.1 si 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 Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. în 
vederea construirii unei clădiri cu 5 apartamente, amenajare parcare şi spaţii verzi, 
pe terenul în suprafaţă de 394 mp, situat pe str. Mihai Eminescu nr. 25, municipiul 
Fălticeni, proprietatea d-lui Cotoc Marius, reprezentat de către dl. Cotoc Dumitru, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           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. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
                                                                                             Contrasemneaza, 
  SECRETAR MUNICIPIU                             
 Mihaela Busuioc  
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                            ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                                           

 HOTĂRÂRE 
privind modificarea preţurilor/tarifelor pentru Serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare din Municipiul Fălticeni 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  15043/03.07.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15044/03.07.2009; 
                -   adresa nr. 1142/07.07.2009 a S.C. ACET S.A Suceava – Agenţia Fălticeni; 

   -   avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 
4904864/SB/30.06.2009; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,  comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice 
si de arhitectura comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement;                       

În temeiul prevederilor art. 8, alin. 2, lit. I, art. 9, alin. 2, lit. d, art. 43, alin. 5 din Legea nr.  51/2006 a 
Serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor 
art. 13, alin.1, art. 34, alin. 5 şi art. 35, alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, lit. a 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 modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de  
alimentare cu apă şi de canalizare – epurare din municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
 

Serviciul public Preţ/Tarif/ cu TVA pentru 
populaţie 

Preţ/Tarif/fără TVA pentru 
rest utilizatori 

Apă potabilă 2,87 lei/mc 2,41 lei/mc 
Canalizare - Epurare 1,31 lei/mc 1,10 lei/mc 

Art.2. –  Preţurile/tarifele prevăzute la art. 1 vor fi aplicate începând cu data 01.08.2009; 
            Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine S.C. ACET S.A. 
Suceava – Agenţia Fălticeni. 
           Art.4:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economica, Direcţia tehnică. 
o S.C. ACET S.A. Agentia Falticeni 
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                                 ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
       CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                             FĂLTICENI                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional la contractul de lucrări nr. 8000/07.04.2009 

încheiat între MUNICIPIUL FĂLTICENI şi S.C. ELBI S.A. Fălticeni 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
15049/03.07.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15050/ 
03.07.2009; 

      - contractul de lucrări nr. 8000/07.04.2009 încheiat între MUNICIPIUL 
FĂLTICENI şi S.C. ELBI S.A. 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 amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement;                       

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si 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 Actul adiţional la contractul de lucrări nr. 8000/07.04.2009 
încheiat între MUNICIPIUL FĂLTICENI şi S.C. ELBI S.A. Fălticeni, prevăzut în anexa 
care face parte din prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.  
            Art.3:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economica si Directia tehnică 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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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 transmiterea unor bunuri imobile situate in municipiul Falticeni, str. Aleea Caminului, nr. 2, 
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Falticeni in administrarea Inspectoratului Scolar 

Judetean Suceava, respectiv a Spitalului Municipal Falticeni 
 
 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 15037/03.07.2009;  
- raport de specialitate al Directiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la 

nr. 15038/03.07.2009;  
- Hotararea Consiliului Local al municipiului Falticeni nr. 6/2009 privind solicitarea transmiterii 

unor imobile situate in municipiul Falticeni, str. Aleea Caminului, nr. 2, din administrarea  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Falticeni; 

- Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 60/20.03.2009; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,  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 temeiul prevederilor art. 12, alin. 1-3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2., lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1 si 3, art. 45, alin. 1 şi art.49, 
alin.1 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  aproba transmiterea unor bunuri imobile situate in municipiul Falticeni, str. Aleea 
Caminului, nr. 2, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Falticeni in administrarea urmatoarelor 
institutii publice: 
 
 -Inspectoratul Scolar Judetean Suceava – cladire corp B (P+2) – pentru desfasurarea activitatilor 
extrascolare ale elevilor si copiilor din municipiul Falticeni; 
 -Spitalul Municipal Falticeni – cladire corp C – Cantina -  pentru functionarea blocului alimentar al 
acestuia. 

Art.2. –  Predarea-primirea bunurilor prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol. 
Art.3. –  Directia economica si Directia tehnica din cadrul Primariei municipiului Falticeni vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4. –  Hotararea  se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava; 
*Primar; 

 *I.S.J. Suceava, Spitalul Municipal Falticeni 
 
                                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                         Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
                                                                                                                    Contrasemneaza, 
                   SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
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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 cuantumului chiriei pentru locuintele ANL ai caror titulari de contract solicita 

prelungirea acestora si au implinit varsta de 35 de ani 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 14952/02.07.2009;  
- raport de specialitate al Compartimentului Spatiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni înregistrat la nr. 14953/02.07.2009;  
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 temeiul prevederilor art.  6 , alin. 4, lit. a din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 
nationale pentru Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 din Legea locuintei nr. 
114/1996, cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 19 , alin. 2 din H.G. nr. 165/2008 privind 
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001; 
 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 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art.1.  –   Se  aproba modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unitatile locative construite prin 
Programul ANL in conditiile Legii nr. 152/1998, la prelungirea termenului de inchiriere dupa durata de 5 ani 
de la repartitia locuintei, pentru titularii de contract care au implinit varsta de 35 de ani, cu respectarea 
urmatorilor coeficienti de calcul: 

- cheltuieli de intretinere (RC) – 0,1%; 
- cheltuieli reparatii capitale (RK) – 0,15%; 
- cheltuieli de administrare – 0%; 
- taxe si impozit pe cladire – 0 (locuinte construite prin program cu caracter de protectie sociala) 
Art.2.  – Se aproba fisa de calcul a chiriei prevazuta in anexa la prezenta hotarare, pentru unitatile 

locative construite prin Programul ANL ai caror titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani si solicita 
prelungirea termenului de inchiriere. 

Art.3. –  Directia tehnica – Compartimentul spatiu locativ din cadrul Primariei municipiului Falticeni 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. –  Hotararea  se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava; 
*Primar; 

 *Directia tehnica – Comp.spatiu locativ 
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                                     Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
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                                 ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
       CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                              FĂLTICENI                                                                                                                

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui consilier local în Comisia de recepţie a lucrărilor de 

întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
15033/03.07.2009 ;  

     - raportul de specialitate al Biroului Fond Funciar, înregistrat la nr. 15034/ 
03.07.2009; 

 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;                 

În baza prevederilor  art.  18, alin. 2 din Legea nr. 72/2002 privind zootehnia, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si 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 desemnează în Comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi 
ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni dl/d-na consilier local, ing. LIVIU 
GRIGORAS. 
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
numite.  
           Art.3:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică. 
o Consilier local, ing. Liviu Grigoras 
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                            ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                  

                                                     

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea efectuării plăţii  unor sume reprezentând cheltuieli de judecată stabilite 

în baza unor titluri executorii 
 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
15043/03.07.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
15044/03.07.2009; 
                -   dispozitivele Deciziilor nr. 96/17.06.2009 şi nr. 60/15.04.2009 ale Curţii de Apel 
Suceava ; 

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. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G nr. 22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale prevederilor art. 274 din Codul de procedură civilă; 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin.1 si 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 efectuarea plăţii sumei de 1400 lei reprezentând cheltuieli de judecată 
stabilite conform Deciziei nr. 96/17.06.2009 a Curţii de Apel Suceava, d-lui Mitrea Petrea; 
 Art.2. –  Se aprobă efectuarea plăţii sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată 
stabilite conform Deciziei nr. 60/15.04.2009 a Curţii de Apel Suceava, d-lor Ţanu Doinel Ionel şi 
Popescu Suzanu Lucia;            ; 
            Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art.4:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economica. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
                                                                                             Contrasemneaza, 
  SECRETAR MUNICIPIU                                  
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                               ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
       CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                              FĂLTICENI                                                           

                                                 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea d-nei ec. Laura Florea -  responsabilă de completarea şi ţinerea 

la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale a 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.  
15041/03.07.2009 ;  

                - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 15042/ 
03.07.2009;  

În baza avizului comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;                 

În temeiul prevederilor  Cap. I, pct. 9 din Normele Metodologice din 2008 pentru 
înregistrarea şi raportarea datoriei publice ;  

În conformitate cu  prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si 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 desemnează d-na ec. Laura Florea - responsabilă de completarea şi 
ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale a Municipiului Fălticeni.   
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
numite.  
           Art.3:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Ec.Laura Florea 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 
 
                                                                                             Contrasemneaza, 
  SECRETAR MUNICIPIU                             
 Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni: 30.07.2009 
Nr. 56 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                         
                                               
          

HOTĂRÂRE 
privind prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în municipiul 
Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol), în vederea desfăşurării 

activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
15179/06.07.2009; 

-   raportul de specialitate al Compartimentului spatiu locativ inregistrat la nr. 
15180/06.07.2009;  
 În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi 
comerţ şi  a comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art.45, alin.2, lit.”a” 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 prelungirea termenului de închiriere a spaţiului situat în 
municipiul Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl. 1(parter/demisol), proprietatea d-lui Păiuş 
Ioan, în vederea desfăşurării activităţii arhivistice a Primăriei municipiului Fălticeni. 
      Art.2: Termenul de închiriere este valabil până la data de 31 decembrie 2009. 
               Art.3:  Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 380 lei/lună          (fara TVA). 
       Art.4: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni vor duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

    Art.5:  Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economica si tehnică; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Cons. local, ec. GHEORGHE ALDEA       
                                                                                                                                                             

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                             Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 30.07.2009 
Nr. 57 
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