
            ROMÂNIA 
   JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
   CONSILIUL  LOCAL  

                                                 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din  domeniul public al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 
101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare   

  
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
              - expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primar al 
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr.  12899/09.06.2009 ;  
              - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 12900/ 09.06.2009; 

   - prevederile H.C.L. nr. 30/28.05.2009 privind trecerea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, din proprietatea publică a municipiului Fălticeni în proprietatea 
publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente;  

    - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 548/1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judeţelor ; 

    - dispoziţiile H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu 
modificările si completările ulterioare ; 
       - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, ale 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie socială, activităţi sportive si de agrement şi 
ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 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. – Inventarul bunurilor care fac parte din  domeniul public al municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările si completările ulterioare, se modifică dupa cum urmează: 
 (1) Textul de la poziţia nr. 657, coloana nr. 3 va avea urmatorul cuprins: “ Blocul de 
locuinţe construite prin programul ANL”. 
 Art.2. –  Se aprobă eliminarea poziţiilor nr. 653 si nr. 657 din Inventarul bunurilor 
care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în 
Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările si completările ulterioare. 



            Art.3. –  Bunurile prevazute la art. 2 trec în domeniul privat al statului, conform art. 
62, alin. 2 din Legea nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare. 
  Art.4. –  Primarul municipiului Fălticeni si  Direcţia economică vor aduce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri 
 
 

 
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 

                                                                                     Contrasemnează,  
                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                     Mihaela Busuioc   
                    
 
 
Fălticeni, 25.06.2009 
Nr. 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                           
                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea, prin închiriere, a locuinţei situate în municipiul Fălticeni, str. 2 

Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3, d-lui Cîrciu Cristinel 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
12898/09.06.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiului locativ, înregistrat la nr. 
12899/09.06.2009; 
                - cererea d-lui Cîrciu Cristinel, înregistrată la nr. 5935/01.03.2001 ; 
                - referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 13711/18.06.2009 ; 
                - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
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, ale Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, 
activitati sportive si de agreement si ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17, 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 repartizarea prin închiriere a locuinţei situate în municipiul 
Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3, d-lui Cîrciu Cristinel; 
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului spaţiului locativ din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art.3. –    Hotararea se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
*Primar; 
*Directia tehnica – Compartimentul spatiu locativ. 
                 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA   
                                                                                                                  Contrasemneaza,  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                    Mihaela Busuioc                      
 
 
Falticeni, 25.06.2009 
Nr. 37 
                        



 
                              ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                                 

  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – 
parcelare teren în vederea construirii unei locuinţe P+M, str. Ştefan cel Mare, nr. 12 

B, 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.  
13840/19.06.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 13841/ 
19.06.2009; 
                - cererea d-lor Sănduleasa Maria şi Dorel, înregistrată la nr. 13435/16.06.2009 ; 

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. 25, art. 48, art. 50 şi a pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e 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 documentaţia de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de 
Detaliu – parcelare teren în vederea construirii unei locuinţe P+M, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 12 B, municipiul Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 428 mp, proprietatea d-
lor Sănduleasa Maria şi Dorel, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art.3. –    Hotararea se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
*Primar; 
*Directia tehnica. 
                 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA                                Contrasemneaza,  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                    Mihaela Busuioc                      
Falticeni, 25.06.2009 
Nr. 38 
                            
     
 



 
                            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.  
12901/09.06.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
12902/09.06.2009; 
                - dispozitivele Deciziilor nr. 65/12.05.2009, nr. 55/15.04.2009 şi nr. 94/17.09.2008 ale 
Curţii de Apel Suceava, Sentinţei nr. 121/26.01.2009 a Tribunalului Suceava şi Deciziei nr. 
4469/02.04.2009 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si ale 
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 1189,75 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite conform Deciziilor nr. 65/12.05.2009 şi nr. 55/15.04.2009 ale Curţii de Apel 
Suceava, precum şi Sentinţei nr. 121/26.01.2009  a Tribunalului Suceava, d-lui Butnariu Mihai ; 
 Art.2. –  Se aprobă efectuarea plăţii sumei de 1943,6 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite conform Deciziei nr. 4469/02.04.2009 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi               
Deciziei nr. 94/17.09.2008 a Curţii de Apel Suceava, d-nei Niţă Adriana; 
            Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcşiei 
economice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

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

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 

                                                                                 Contrasemneaza,  
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc                      
Falticeni, 25.06.2009 
Nr. 39 

 



                              ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                           

                                                 

HOTĂRÂRE 
privind sistarea temporară  a emiterii autorizaţiilor de construire, solicitanţilor care 

deţin terenuri în imediata vecinătate a viitoarei rute ocolitoare 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.  
12903/09.06.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 12904/ 
09.06.2009; 
               -  solicitarea transmisă de catre SC CONSITRANS SA Bucureşti ; 

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 temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.11, art. 45, alin.2, lit. e 
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 sistarea temporară  a emiterii autorizaţiilor de construire, 
solicitanţilor care deţin terenuri în imediata vecinătate a viitoarei rute ocolitoare a 
Municipiului Fălticeni, pâna la finalizarea proiectului tehnic, respectiv 31.12.2009; 
 Art.2. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art.3. –    Hotararea se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
*Primar; 
*Directia tehnica. 
                  
 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 

                                                                                 Contrasemneaza,  
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc                      
 
Falticeni, 25.06.2009 
Nr. 40 
 
 
 



 
                               ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal– 
parcelare, construire cartier de locuinţe, str. Dumbrava Minunată, 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.  
14113/23.06.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 14114/ 
23.06.2009; 

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. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e 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 documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal– 
parcelare, construire cartier de locuinţe, str. Dumbrava Minunată, municipiul 
Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 8979 mp, proprietatea d-lor Popescu Paul – Adrian 
şi Popescu Dumitru, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

Art.3. –    Hotararea se comunica la: 
*Institutia Prefectului – Judetul Suceava 
*Primar; 
*Directia tehnica. 
                  

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                Consilier local, ec. GHEORGHE ALDEA 

                                                                                 Contrasemneaza,  
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc                      
 
 
Falticeni, 25.06.2009 
Nr. 41 
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