
                                     ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                     
                                                                                                                

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

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.  
12211/31.05.2010 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 
12212/31.05.2010; 
 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  şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 

În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 121, alin. 1 şi 2 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 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 Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan 
          

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                              Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 44                



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

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea imobilului situat pe str. Armatei nr. 20, proprietatea publică a 

municipiului Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în 
administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean 

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

             - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la   nr. 
12205/31.05.2010;  

     -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 12206/31.05.2010;  
              -   adresa nr. 1409/16.06.2010 a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea”; 

           -  adresa nr. 9597/27.04.2010 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 
judeţean Suceava; 

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 învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

 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. 123, art. 45, alin. 3 şi art. 47 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE 
           Art.1: Se aprobă transmiterea imobilului – construcţie situat pe str. Armatei nr. 20(corpul 
principal al Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „ Gheorghe Gafencu”), proprietatea publică a municipiului 
Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în administrarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Suceava , în vederea desfăşurării activităţii 
Centrului local Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.07.2010- 30.06.2011, cu posibilitate 
de prelungire prin acordul părţilor. 
           Art.2:  Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea imobilului prevăzut la art. 1 vor fi suportate 
de către titularul dreptului de administrare.  
           Art.3:   Predarea - primirea se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi. 
           Art.4:  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
           Art.5: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   

 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                               
          

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                               Mihaela Busuioc               
 
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 48         



                              ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                                    
                                                                                                                

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 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.  
12209/31.05.2010 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
12210/31.05.2010; 
                - procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr.  13321/15.06.2010; 

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 învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

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, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 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 Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 
din Municipiul Fălticeni, situate pe str. Cuza Vodă nr. 1A, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. –   Lista de repartizare prevăzută la art. 1 poate fi contestată în termen de 7 zile de 
la afişare. 

Art.3. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura 
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare. 

Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor.  

 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                               
          

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                              Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 49                                 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                     
                                                                                     

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin 

H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
12195/31.05.2010; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a 
terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 12196/31.05.2010;  

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 şi comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza 
prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum 
urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Victoriei nr. 65 x - - - - 



79 
              Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de 
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  

 
                       
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                
          

                                                                                      
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 50                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                     
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 65 m.p. teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Victoriei nr. 79, d-lui 
Marolicaru Andrei, în vederea construirii unei locuinţe  

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

 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.     
12197/31.05.2010; 

                  -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12198/31.05.2010;  
            -   cererea d-lui Marolicaru Andrei, înregistrată la nr. 11390/18.05.2010; 

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 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, 
precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, 
aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 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 atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 65 m.p. teren, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situată pe str. Victoriei nr. 79, d-lui Marolicaru 
Andrei, în vederea construirii unei locuinţe, conform planului de situaţie anexat, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în 
termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei 
locuinţei proprietate personală.  
 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită 
al terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  



               Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 
 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                
          

                                                                                      
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 51                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

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

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive prezentată de domnul primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
12203/31.05.2010; 
           -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12204/31.05.2010; 
           -  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 alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
           - dispoziţiile H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului publical judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi 
completările ulterioare;     

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 şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. „c”, 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 aprobă eliminarea poziţiei 406 din Inventarul bunurilor care fac parte din 
domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101 
din 27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 
          Art. 2.    –   Bunul prevăzut la art. 1 trece în domeniul privat al municipiului Fălticeni. 
          Art. 3.    –  Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la îndeplinire  
prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                               

                                                                                       
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                               Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 52                                 

 



                     
                      ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                       PRIMAR                                                                                                         
                                                                         

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie 

al Spitalului Municipal Fălticeni 
 
 

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

     -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
13736/23.06.2010; 
     -  raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
13737/23.06.2010;   

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.                                      
 În temeiul prevederilor art. 186, alin. 1,2, 4 şi 7 lit. i din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin.6, lit.”a”, pct. 3,  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 desemnează în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 
Fălticeni următorii consilieri locali: 
                 1. ec. Mircea Lupu - membru titular 
                 2. prof. Vasile Sburlea - membru titular 
       3. ing. Dumitru Roman - membru supleant 
                 4. Cătălin Costea - membru supleant 
      Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor desemnate. 
                 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan 

          
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 53                                



 
 
 R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                    CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     
                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - parcelare 

pentru construirea unui ansamblu de 5 locuinţe P+M, str. Ion Creangă, 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.  
12207/31.05.2010 ;  
                -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 12208/31.05.2010; 
                -   cererea d-lui Molotac Dumitru înregistrată la nr. 12861/2010; 

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 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 pentru construirea unui ansamblu de 5 locuinţe P+M, str. Ion Creangă, Municipiul 
Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 2800 mp, proprietatea d-lui Molotac Dumitru, prevăzută în 
anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan 

 
 
                                                                                           

                                                                                             Contrasemnează  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                               Mihaela Busuioc               
 
Fălticeni, 24.06.2010 
Nr. 54                                 



                      ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                       PRIMAR                                                                                                         
                                                                         

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Festivităţii "  Nunta de Aur  2010"  

 
 

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

     -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
12201/31.05.2010; 
     -     raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
12202/31.05.2010;                                        
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i 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  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
şi Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4,  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 organizarea şi desfăşurarea Festivităţii " Nunta de Aur  
2010 "  pe data de 20 iulie a.c. 
      Art.2:  Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 
                Art.3: Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului se suportă 
din veniturile realizate din încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor,  
        Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.               
 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                
          

                                                                                     
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 24.06.2010 
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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 atribuirea denumirii ”Costică Arteni” unei  străzi situată în 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.  
12193/31.05.2010; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
12194/31.05.2010;       

 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 şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 
             În temeiul prevederilor art. 2, lit. d şi art. 3, alin. 1 din O.G. nr. 33/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, alin. 5, lit „d”, art. 45, alin. 3 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 atribuirea denumirii „Costică Arteni” unei străzi situată în 
municipiul Fălticeni, identificată în planul de situaţie care constituie anexă la prezenta 
hotărâre. 
          Art. 2.  –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Consilier local, prof. Ovidiu - Constantin Dan                                                
          

                                                                                     
                                                                                             Contrasemnează  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc               
Fălticeni, 24.06.2010 
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