
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICTPIULUI
rAtrrcerur

p riv i n d ac o rd a re a r i tt u t u id" c:lfgl":11::"oare a r M u n i c i p i u t u i F d tti c e n i
d-nei MARIA TANASA, invdldtor gi rapsod popular

consiliul Local al municipiului Fdlticeni, judelul suceava:
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a grupurilor de consilieri locali ai Partidului Social
Democrat 9i ai Partidului Na{ional Liberal, inregistratd la nr.
11041t09.06.2011;

- raportul de specialitate af Direcliei administrafie publicd locald inregistrat
la nr. 1 1042/09.06.201 1 ;

- prevederile Statutului - cadru al Municipiului Fdlticeni, aprobat prin H.C.L.
nr. 25127.02.2004:

in baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico -
sociald, buget finafe gi administratea domeniului public Ai privat al municipiului,
servicij gi cgme(, comisiei pentru invd{dmfdnt, sdnitate,-culturd, culte, protec{ie
:o9i?l?' activitd{i sportive gi de agrement gicomisiei pentru administra{ie publicd,juridicS, ap€i?lgt,ordinii publice, respectaiea drepturitor gi libertetiloicJiatenilor;

f n conTormrtate cu prevederile art. 39, alin_.. g, art. 45, alin. 1 gi art. 50 dinLegea nr.21512001 a administraliei publice tocb'te, republicatd, cu modificarife sicompletarile ulterioare;

HorARAgrE

Art.l: Se acordd-Titlul de Cetdfean de Onoare al Municipiului Fdlticeni
doamnei MARIA TANASA, invdfdtor 9i rapsod popular.

Art.2: Direcfia administralie publicd locald din cadrul Primdriei municipiului
Fdfticeniva duce la indeprinire prevederile prezentei hotdrdri.

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA

Filticeni, 30.06.20i 1
Nr .26

Contrasemneazi,
SECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPruLUI
FALTICENI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul20ll

Consiliul Local al Municipiului Fdlticeni, judelul Suceava:
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr. 1 1819 din

Tr1Ki::;specialitate al Direcfiei economice inregistrat la nr. 11820 din23.06.2011;
- adresa nr. 4959 din 15.06.201 I de la Spitalul Municipal Fdlticeni;
- adresa nr.3379 din22,06.2011 de la Colegiul Tehnic ,,Mihai Bbcescu";

inbazaprevederilor art.I9 alin. (2) din Legea nr.273 I 2006 privind finanlele publice locale;,eu
modificlrile qi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.6 din Normele Metodologice privind modul de incasare qi
utilizare a fondurilor bdneqti primite sub forma donaliilor qi sponsorizdrilor de cdtre instituliile publice

, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1661 bis /2003;
in baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanfe,

administrarea domeniului public qi privat al municipiului, servicii qi comerl, Comisiei pentru
invdfdmAnt, sdndtate, cultur6, culte, protecfie social6, sport, turism qi agrement, Comisiei pentru'
arnenajarea teritoriului gi urbanism, realizarca lucrdrilor publice, proteclia mediului, conservarea
monumentelor istorice qi de arhitecturd gi Comisiei pentru adrninistralie publicd, juridicd, apdrarca
ordinii publice, respectarea drepturilor qi libertdlilor cetdfenilor;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. ,,a", art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. ,,a" gi ale art. 49
din Legea nr. 21512001 a administrafiei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HoTARA$rE

Art. I: Se aprobd rectificarea Bugetului local pe anul2011, conform anexei nr. I .
Art.2: Se aprobd redistribuirea sumei de 12.000 lei, suml rdmasd disponibild dupd achizilionarea

autoturismului Logan, la capitolul 61.02 ,,Ordine publicd qi siguranfd nafionald", in vederea
achiziliondrii a doud motoscutere pentru Polilia locald, in trimestrul III .

Art. 3: Se aprobd rectificarea Bugetului instituliilor finanfate din venituri proprii qi subvenlii pe
anul2011 pentru Spitalul Municipal Fdlticeni, dupd cum vrmeazd:

Denumire indicator Cod
indicator

Suma cu care se
majoreazd

prevederile initiale
TOTAL VENITURI - Sectiunea de functionare + 26.000

Subventii de la alte administrafii 43.10 + 26.000
- Subvenlii din bugetele locale pentru frnanlwea cheltuielilor
curente din domeniul sdndtdtii

43.1  0 .1  0 + 26.000

TOTAL CELTUIELI - Sectiunea de functionare + 26.000
Sinitate 66.10 + 26.000
TITLUL II BLINUzu SI SERVICil 20 + 26.000
Consultantl si expertizd 20 .12 + 26.000



Art. 4: Se aprobd alocarea sumei de 30.000 lei din excedentul anului 2010 inregistrat la piala
AgroalimentwE, in vederea achizifiondrii chioqcurilor pentru expunerea qi vdnzareaflorilor.

Art. 5: Se aprobd rectificarea Bugetului institulillor gi aciivitaliloi finanlate din venituri proprii
pe anul2011 pentru Piafa Agroalimentard, dup6 cum urmeazd:

Denumire indicator Cod
indicator

Suma cu care se
majoreazd

prevederile initiale
TOTAL qHELTUIELI - Secfiunea de d;tottare + 30.000

Locutnte, servicii
AgroalimentarE

$r dezvoltare publicl piafa 70.15
.  t t . ,

+ 30.000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7 l + 30.000
Active fixe 71 .01 + 30.000- Constructii 71.01.01 + 30.000

Art' 6: Se aprobd Programul de investilii publice pentru anul2011 pe grupe de investilii gi surse
de finan{are - rectificat, conform anexei nr. 2.

Art. 7: Se aprobd Detaliereapozigiei globale ,,Alte cheltuieli de investifii" cuprinsd in programul
de investifii publice pe anul 2011, conform anexei nr. 3.

Art. 8: Anexele 1 - 3 fac parte integrantd din prezentahotdrdre.
Art' 9: Direclia Economicd din cadrul Primdriei Municipiului Filticeni gi instituliile publice

subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art. 10: Hotdrdrea se comunicd la:

- Institufia Prefectului - Judeful Suceava;
- Primar;
- Direclia Economicd din cadrul Primdriei Municipiului F6lticeni;
- Instituliile publice cu personalitate juridicd subordonate.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc

Filticeni: 30.06.2011
N". {.*

PRE$EDINTE DE



                                  ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                                                                          
     CONSILIUL LOCAL                
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi func ţionare a 

aparatului de specialitate al primarului municipiul ui Fălticeni şi a unit ăţilor 
subordonate 

 
 

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

nr. 10299/31.05.2011; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 

10300/31.05.2011; 
            - prevederile H.C.L. nr. 99/28.10.2011 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
şi a unităţilor subordonate ; 
            În baza prevederilor art. 242, lit. “i” din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii / 
republicată;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 
şi art. 50 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 modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor 
subordonate, aprobat prin H.C.L. nr. 99/28.10.2010, prin introducerea Părţii a III-a 
denumită : „Criteriile şi procedurile de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate “, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
 Art. 2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ing. Sabin Ghilea 
                                                                                        
               

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 30.06.2011 
Nr. 28 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                    
                                                                                                

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânz ării unei locuin ţe în condi ţiile Legii nr. 85/1992, republicat ă, cu 

modific ările şi complet ările ulterioare 
 

 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10307/31.05.2011; 
                 - raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
10308/31.05.2011;  
       - prevederile HCL nr. 37/25.06.2009 privind repartizarea prin închiriere  a lucuinţei 
situate în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3; 
       - cererea d-lui Cîrciu Cristinel înregistrată sub nr. 8636/06.05.2011; 
 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 şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor. 
 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii 
cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. b, art.45, alin. 3 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 vânzarea în 24 rate lunare a locuinţei situate în municipiul Fălticeni, 
str. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3, d-lui Cîrciu Cristinel, titularul contractului de închiriere nr. 
273/01.07.2009; 
              Art.2: Evaluarea şi vânzarea imobilului prevăzut la art. 1 se realizează în condiţiile 
Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, completate cu prevederile referitoare la 
coeficienţii de uzură din Decretul nr. 93/1977; 
              Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice şi Compartimentului Spaţiului locativ din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ing. Sabin Ghilea 

                                                                                        
               

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 30.06.2011 
Nr. 31 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                                                                          
     CONSILIUL LOCAL                
                                                                                                 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea a dou ă suprafe ţe de teren – proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
     -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
11983/24.06.2011; 
     -     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 11984/24.06.2011; 
     -     cererea d-nei Boerescu Victoriţa, înregistrată la nr. 7914/27.04.2011; 
     -     cererea d-nei Arteni Micaela, înregistrată la nr. 11827/23.06.2011; 
     -   rapoartele de evaluare a terenurilor întocmite de S.C. “ ART – EGO GROUP” S.R.L. 
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, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism. 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.”b”, art. 45, alin.3 şi art. 122, 
alin. 3 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 vânzarea suprafeţei de 48 mp teren situat pe str. Republicii, f.n., 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 1 , către doamna Boerescu 
Victoriţa, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Republicii, nr. 52, judeţul Suceava;           
                Art.2:   Se aprobă vânzarea suprafeţei de 80 mp teren situat pe str. Republicii, nr. 30 
B, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 2 , către doamna Arteni 
Micaela, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Republicii, bl. 82, sc. C, et. 1, ap. 1, judeţul 
Suceava; 
                Art.3: Preţul vânzării este de 77 euro/mp, conform rapoartelor de evaluare a 
terenurilor întocmite de S.C. “ ART – EGO GROUP” S.R.L. Fălticeni , prevăzute în anexele nr. 3 
şi 4; 
      Art.4:  Anexele 1 – 4 facparte integrantă din prezenta hotărâre.             
               Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului 
juridic, Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ing. Sabin Ghilea 
                                                                                                      

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 30.06.2011 
Nr. 32  



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                  
                                                                                                

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor apar ţinând 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. 
10303/31.05.2011; 
                 - 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. 
10304/31.05.2011;  
 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 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 

Suprafa ţa 
total ă 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia Gării, 
f.n. 

450 x - - - - 

              Art.2:  Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa 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, 
Ing. Sabin Ghilea 

                                                                                                      
                                                                                             Contrasem nează,  

                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 30.06.2011 
Nr. 33 



                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                    
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosin ţă  gratuit ă a unor suprafe ţe de teren,  

 proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unor locuin ţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10305/31.05.2011; 

                    -    raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10306/31.05.2011;  
              -   cererile numiţilor Biriş Constantin, Mbina Alin – Ionuţ şi Varganici Roxana - Gabriela; 
             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 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, d-lui Biri ş Constantin , a suprafeţei de  150 
m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia G ării f.n. , în vederea 
construirii unei locuinţe; 
                Art.2:   Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Mbina Alin – Ionu ţ , a suprafeţei de  150 
m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia G ării f.n. , în vederea 
construirii unei locuinţe; 
                Art.3: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Varganici Roxana - Gabriela , a 
suprafeţei de  150 m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia G ării 
f.n. , în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.4:  Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
                Art.5:  Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 1 an 
de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                Art.6:  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei locuinţelor 
proprietate personală.  
                Art.7:  După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă gratuită al terenurilor 
pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.  
                Art.8:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ing. Sabin Ghilea 
                                                                                                      

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 30.06.2011 
Nr. 34 



 
 
                       ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                                                                          
     CONSILIUL LOCAL                
   

                                                                                              
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea punctelor de comercializare a fl orilor în Pia ţa „Nada Florilor” F ălticeni 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
     -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10311/31.05.2011; 
     -     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 10312/31.05.2011; 
       În temeiul prevederilor H.G nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 
servicii de piaţă în unele zone publice, 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 administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism. 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.”c”, art. 45, alin.2 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 stabilesc punctele de comercializare a florilor în Piaţa „Nada Florilor” 
Fălticeni, conform planului de situaţie prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre;           
                Art.2:   Taxa de utilizare a domeniului public destinat comercializării florilor se 
stabileşte în cuantum de 2,5 lei/m.p./zi; 
                Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ing. Sabin Ghilea 
                                                                                                   
 
    

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
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                       ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                                                                          
     CONSILIUL LOCAL                
   

                                                                                                
 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desf ăşurarea Programului " Zilele Municipiului F ălticeni"  

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
     -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10297/31.05.2011; 
     -     raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
10298/31.05.2011; 
             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, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism. 
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 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 Programului "Zilele Municipiului 
Fălticeni" în perioada 16 - 20 iulie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
    Art.2:   Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 40.000 
lei pentru organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni". 
               Art.3:  Se aprobă alocarea sumei de  10.000 lei  din veniturile realizate din încasarea 
taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor, în vederea aniversării cuplurilor la 50 de ani de la 
căsătorie. 
      Art.4:  Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 
               Art.5:  Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va urmări modul 
de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului " Zilele Municipiului 
Fălticeni". 
               Art.6.: Direcţia Administraţie Publică Locală va coordona organizarea Programului " 
Zilele Municipiului Fălticeni. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ing. Sabin Ghilea 

                                                                                        
               

                                                                                             Contrasem nează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 01.07.2011 
Nr. 36                



RoMAruIa
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL

MUNtctprul rAlncENl

HorAnAne
privind aprobarea Ptanului de ordine si siguranta pubtica at potitiei Locale a

municipiului Falticeni ,

consiriur Locar ar municipiutui Farticeni, judelur suceava:
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, inregistrat la nr.10311t31.05.2011
- raportul de specialitate al Directiei Pofitia Locala, Tnregistrat la nr.10312t31.05.2011:

- avizul comisiei locale de ordine publica inregistrat fa nr. 1 1g16123.06.2011;in baza avizelor comisiei pentru d;n;;; de dezvoltare Lconomico - sociald,buget fina{e gi administratea domeniului pr'oii."gi privat al municipiutui, servicii gi comert,comisiei pentru invSldmfant, sdndtate, cuiturd, .ii6, protec{ie sociald, activitd{i sportive gide agrement gi comisiei pentru admjnistratLi prLrta, juridicd, apdrarea ordinii publice,respectarea drepturilor gi fibertdfilor cetdfenilor; 
'

In temeiul prevederilor art.-6,'l it.. a din Legea nr. 15512010 privind infiintarea siorganizarea politiei locale, cu modificalrg si .orpr"taiile urterioare, si ale art. din ordinulM'A'f nr' 9212011 pentru aprobarea nretooorogi"i-J9. eraborare a planului de ordine sisiguranta plblica al politiei focate ;
in conformitate cu prevederile art 36, alin. 2,lit. d,afin. 6, pct. 3, art.45,alin.1gi art' 49 din Legea nr' 215l2oo1a administrrtiei proii." locale, republicatd, cu modificdrilegi completdrile ulterioare:

norAnAgre:
Art'l: se aprobd Planut . de ordine si siguranta publica af politiei Locale amunicipiufui Falticeni, prevazut in anexa ."r" 

-f"." 
parte integranta din prezentahotarare.

Art'2: Duggrea. la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri revine DirectieiPolitia Locala Falticeni.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Contrasemneazi,

SECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc
A.a.
I [r')
L)
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