
 



 

 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                   
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea calit ăţii de partener a Municipiului F ălticeni în Proiectul  

„MIX MUSIC EVO” ce se va desf ăşura în perioada 30.06. - 01.07.2012  
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 12543/27.06.2012; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. d, 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 calitatea de partener a Municipiului Fălticeni în Proiectul „MIX 
MUSIC EVO” ce se va desfăşura în perioada 30.06. - 01.07.2012 în Piaţa „Nada 
Florilor” Fălticeni. 
 Art.2:  Municipiul Fălticeni va suporta cheltuielile în cuantum  de 2.100 lei pentru 
servirea mesei de către staff-ul tehnic şi artiştii implicaţi în Proiect. 
            Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
administraţie publică locală şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      ing. Sabin Ghilea                                                                                                                                         
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                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc 
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HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni"  

 
     Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 

nr. 12542/27.06.2012; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi 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;  

 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 F ălticeni" în perioada 19 - 22 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 
30.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului 
Fălticeni". 
               Art.3: Se aprobă ca sumele încasate din taxa specială pentru oficierea 
căsătoriilor să fie utilzate în scopul 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                                                                                                                                                
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HOTĂRÂRE 
privind închirierea unor spa ţii proprietatea public ă a  municipiului F ălticeni, situate pe 

str. Maior Ioan nr. 1, în vederea desf ăşurării activit ăţii unor partide politice 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 12544/27.06.2012; 

- cererea Partidului Naţional Liberal - Filiala Teritorială 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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 2, alin. 3 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinaţe sediilor 
partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 21, alin. 1 şi 3 
din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c”, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 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 inchirierea spaţiului în suprafaţă de 22,65 mp, situat în municipiul 
Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică  a municipiului Fălticeni, Partidului Naţional 
Liberal – Filiala Teritorială Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Organizaţiei Municipale 
Fălticeni, în perioada 01.07.2012 – 31.12.2014. 
                Art.2: Termenul de închiriere al spaţiului situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan 
nr. 1, în suprafaţă de 79,74 m.p., în care îşi desfăşoară activitatea Organizaţia Municipală a 
Partidului Social Democrat se stabileşte până la data de 31.12.2014. 
                Art.3:  Preţul chiriei spaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte conform O.U.G. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare.. 
                Art.4: Primarul muncipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            ing. Sabin Ghilea                                                                                                                            
 
                                                                                                           Contrasemneaz ă  
                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc 
Falticeni, 28.06.2012  
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