
 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL    
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava 

din România şi Municipiul districtului Kedainiai din Republica Lituania 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 
            -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 10584/09.05.2019; 
 -  raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat sub nr. 
10585/09.05.2019; 
 - avizul emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
34898/08.03.2019; 
 - avizul emis de Ministerul Afacerilor Externe nr. H 2-2/1295 din data de 11 aprilie 
2019; 
 -  avizele 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 si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
  În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 15 şi 
16 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. b,  art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 49 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art.1. Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul 
Suceava din România şi Municipiul districtului Kedainiai din Republica Lituania, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe - Cătălin 
Coman, să semneze pentru şi în numele Municipiului Fălticeni Înţelegerea de Cooperare între 
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava din România şi Municipiul districtului Kedainiai din 
Republica Lituania. 
 Art.3. Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea 
la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                  
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                          
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL    
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita în municipiul 

Fălticeni, în perioada 17 – 23 iulie 2019, a unei delegaţii din oraşul 
Kedainiai/Lituania  

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 
            -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 13101/11.06.2019; 
 -  raportul de specialitate al Serviciului financiar – contabilitate înregistrat sub 
nr. 13102/11.06.2019; 
            -  avizele 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; 

       În temeiul prevederilor art. 4, alin. 2 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art.1: Se aprobă decontarea cheltuielilor în sumă de 8140 lei ocazionate de 
vizita în municipiul Fălticeni, în perioada 17 – 23 iulie 2019, a unei delegaţii din oraşul 
Kedainiai  / Lituania  (4 persoane), conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.           
            Art.2:  Cheltuielile ocazionate de vizita în Fălticeni a delegaţiei vor fi decontate 
pe bază de documente justificative. 
 Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate. 
                                    
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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  ROMÂNIA 

    JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

                                                          CONSILIUL LOCAL 
                            

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 

luna MAI 2019 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 13403/18.06.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 13404/18.06.2019;                                      
      -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 1437/2019, 2528/2019, 
2588/2019, 633/2019, 956/2019, 1276/2019, 1073/2019 şi nr. 232/2019. 
       -  avizele 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; 
 In temeiul prevederilor art. 2 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, 
art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 
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 plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic 
auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 2019, plată ce se asigură din 
bugetele alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
            Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ.                                            
                                                                 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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                                                                            Anexa la H.C.L. nr. _____/_________  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Număr cadre 

didactice/didactic 

auxiliar 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/mai 2019 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

1 300 lei 

2. Colegiul   Tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

18 4344 lei 

3. Colegiul   “Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

16 2433 lei 

4.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

7 1232 lei 

5.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

5 1038,58 lei 

6.  Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

1 44 lei 

7. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

6 1044 lei 

8. G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 2 460 lei 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

                                                       CONSILIUL LOCAL 
                          

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 8779/11.04.2019; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. 
8780/11.04.2019;          

- procesul – verbal privind consultarea reprezentanţilor salariaţilor din Primăria 
municipiului Fălticeni înregistrat sub nr. 8550/08.04.2019; 

      -    avizele 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 si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 1, alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi 3 din H.G. nr. 
215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de 
vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 
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 Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi 
unităţilor subordonate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prvederilor prezentei hotărâri. 
                                                                       
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
  
 
Fălticeni: 25.06.2019                           
Nr. 98 
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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 transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni 

 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.13563/19.06.2019; 
      - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr.    
13564/19.06.2019;  
      -  adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 7729/11.06.2019;  

      -    avizele 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; 
 În temeiul prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  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 transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, 
după cum urmează: 

1. 2 posturi de muncitor 3 în post de muncitor 2 (Atelier de întreţinere, reparaţii instalaţii 
clădiri); 

2. 1 post de muncitor 2 în post de muncitor 1 (Atelier de întreţinere, reparaţii instalaţii 
clădiri); 

3. 1 post de asistent medical în post de asistent medical principal ( Compartiment de 
neonatologie ) 

             Art.2. –  Se aprobă transferarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, după 
cum urmează: 

1.  1 post  de asistent medical principal din cadrul Compartimentului neonatologie la 
Secţia obstetrică - ginecologie; 

2.  1 post de  asistent medical din cadrul Compartimentului neonatologie la Secţia 
obstetrică - ginecologie.  

           Art.3. –    Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                          

                                                              
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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Nr.109 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp460786/00119181.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp460786/00119181.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp460786/00116867.htm


 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivul de investitii  “Reabilitare 

pod B-dul 2 Grăniceri DN2 km 410+345, Municipiul Fălticeni” 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman, 
înregistrată la nr.  13510/18.06.2019 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Disciplina în Construcţii înregistrat 
la nr. 13511/18.06.2019; 

        -   avizele 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 si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
       În baza prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice,  precum şi ale prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;  
               În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d,  art. 45, alin.2, lit. a şi ale 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;                                 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1: Se aprobă Devizul general actualizat al obiectivul de investitii “Reabilitare 
pod B-dul 2 Grăniceri DN2 km 410+345, Municipiul Fălticeni”,  conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                       
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                   
 
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea devizului general  actualizat şi a cheltuielilor de cofinanţare 

actualizate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare retea de strazi urbane in 
Municipiul Falticeni (str.Nicolae Beldiceanu, str.Cuza Voda, str.Anton Holban, 

str.Pietrari, str.Stefan cel Mare, str.Ion Dragoslav, str.1 Mai și str. Ana Ipatescu - 
parţial)”, prin PNDL 

  
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
            -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 13507/18.06.2019;  
 -   raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat 
sub nr. 13508/18.06.2019;  
 -  avizele 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

 În baza prevederilor O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene  și ale art. 10 din H.G. nr. 907/2017 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, 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 devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni (str.Nicolae Beldiceanu, str.Cuza 

Voda, str.Anton Holban, str.Pietrari, str.Stefan cel Mare, str.Ion Dragoslav, str.1 Mai și str. 
Ana Ipatescu - parţial)”, prin PNDL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

             Art.2. –   Se aprobă cheltuielile de cofinanțare actualizate din bugetul local al 
Municipiului Fălticeni, în sumă de 212.799,01 lei inclusiv TVA, pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni (str. Nicolae Beldiceanu, str. Cuza 

Voda, str. Anton Holban, str. Pietrari, str. Stefan cel Mare, str. Ion Dragoslav, str.1 Mai și 
str. Ana Ipatescu - parţial)”. 

- Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiției este de  
6.543.067,00 lei  inclusiv TVA. 

- Cheltuielile actualizate care se decontează de la bugetul de stat sunt în 
valoare de 6.330.267,99 inclusiv TVA. 

              Art.3. –   Se aprobă cheltuielile de cofinanțare pentru restul de decontat din 



bugetul local al Municipiului Fălticeni, în sumă de 65.421,28 lei inclusiv TVA, pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni (str.Nicolae 
Beldiceanu, str. Cuza Voda, str. Anton Holban, str. Pietrari, str. Stefan cel Mare, str. Ion 

Dragoslav, str.1 Mai și str. Ana Ipatescu - parţial)”. 
    Art.4. –   Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                   
 
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
  MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I                           

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi              
S.C. YANNIS BABY – PARK  S.R.L. Botoşani având ca obiect organizarea şi 

desfăşurarea Zilelor Municipiului Fălticeni 2019 
 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
 - expunerea de motive prezentată de domnul prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 9995/02.05.2019; 
 - raportul de specialitate al Serviciului administrativ – control – achiziţii înregistrat la 
nr. 9996/02.05.2019; 
            - avizele 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 si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 3, 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 Acordul de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. 
YANNIS BABY – PARK S.R.L. Botoşani, având ca obiect organizarea şi desfăşurarea 
Zilelor Municipiului Fălticeni 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
               Art.2.  Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
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                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
           

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. 
9998/02.05.2019; 

- raportul de specialitate al d-nei coordonator management instituţii muzeale Melinte Lili 
Victoria înregistrat sub nr. 9999/02.05.2019; 

    -     avizele 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

 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 "Zilelor Municipiului Fălticeni" în perioada 
14 - 21 iulie 2019, conform programului din Anexa nr. 1. 
 Art.2: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de  94.234 lei 
pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi sportive în cadrul 
Programului "Zilele Municipiului Fălticeni", sumă care include şi contribuţia Municipiului Fălticeni la 
organizarea Galei de retragere din Circuitul Profesionist Kickboxing a lui Ionuţ Pitbull Atodiresei în 
cuantum de 51.000 lei, conform Anexei nr. 2. 
 Art.3: Se aprobă alocarea sumei de 21.000 lei (premiere cupluri - 7.000 lei, buchete flori, 
lumânări naşi, şampanie, ecusoane, diplome, etc. - 2.000 lei, masă festivă 12.000 lei) pentru 
aniversarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, conform Anexei nr. 3. 
 Art.4: Se aprobă ca sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor să fie 
utilizate în scopul aniversării cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie, suma ce se acordă fiecărui 
cuplu fiind în cuantum de 200 lei. 
            Art.5: Se aprobă alocarea sumei de 90.000 de lei pentru premierea elevilor, sportivilor şi 
cadrelor didactice care îi îndrumă, conform Anexei nr. 4. 
            Art.6: Se aprobă cheltuielile pentru organizarea spectacolelor din cadrul Programului Zilele 
Municipiului Fălticeni, conform Anexei nr. 5. 
 Art.7: Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.8: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va urmări modul de 
colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea "Zilelor Municipiului Fălticeni". 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
 Fălticeni: 25.06.2019                           
 Nr. 104 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al 
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.  13643 / 19.06.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism și disciplina în construcții, înregistrat la nr. 
13644 / 19.06.2019;  

- prevederile H.C.L. nr. 57/27.03.2018,  H.C.L. nr.50/27.03.2019 și H.C.L. nr. 
92/23.05.2019 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor 

bunuri imobile în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și 
carte funciară; 

- extrasele de carte funciară privind bunurile imobile în cauză; 
      -  avizele 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii 
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 888 din Codul civil, 

aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 3, alin. 4 
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c,  art. 45, alin. 3, art. 47, art. 122 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 bunurilor imobile aparținând domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
 
 

Denumire Date de  identificare Suprafaţa Valoare Cartea Număr 

file:///C:/Users/busui/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199342/00175756.htm


(mp) de 
inventar 

(lei) 

funciară  cadastral 

TEREN Categorie de folosință 

curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni,  
B-dul 2 Grăniceri, zona 
bloc 16, Sc. E, ap. 2, 

județul Suceava 

10 1115,77 39553 39553 

TEREN Categorie de folosință 
curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni,  
B-dul 2 Grăniceri, f.n. 

250 25572,50 39877 39877 

TEREN Categorie de folosință 
curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, 
Str. Izvor, zona bl. 3 ap. 
8 

10 931,16 39889 39889 

TEREN Categorie de folosință 

curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, 
str. Izvor, zona bl. 3, ap.  
5 

10 931,16 39891 39891 

 
 
            Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 17/28.02.2014 se completează în mod corespunzător. 
             Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                              
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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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 completarea art. 1 din H.C.L. nr. 197/18.12.2018 referitoare la modificarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni, judeţul 

Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, județul Suceava;  
Având în vedere:  
            -   expunerea de motive prezentată de domnul prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 13649 / 19.06.2019; 

            -  raportul de specialitate al Direcţiei urbanism și disciplina în construcții, înregistrat la 
nr. 13650  /19.06.2019; 
            -  avizele 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii 
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 888 din Codul civil, 

aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 3, alin. 4 
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (3)  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 completarea art. 1 din H.C.L. nr. 197/18.12.2018 referitoare la 
modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: 
“Textul de la poziţia nr. 543, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Fălticenilor  
“Vasile Ciurea” (Casa Cantacuzino Paşcanu - Biblioteca Municipală Fălticeni); coloana 
nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada Republicii, nr. 14, 
judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă si acoperită 
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cu tablă, regim de înălţime Dp + P, cu  suprafaţa construită la sol de 424  m.p. și 
suprafața construită desfășurată de 689 m.p., înscrisă în Cartea Funciară nr. 36493, cu 
numărul cadastral 36493-C1” coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „57.599,33”; 
coloana nr. 6 va următorul cuprins: ”Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Fălticeni nr. 167/28.11.2016”. „ 
   Art.2. –   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce 
la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                              
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea 
întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte 

funciară 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  13646 
/19.06.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism și disciplina în construcții înregistrat la nr. 13647  
/19.06.2019;  

- procesul-verbal al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 10735 /13.05.2019; 

      -    avizele 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  cu modificările 

şi completările ulterioare, ale art. 36 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările 
ulterioare şi ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c,  art. 45, alin. 3, art. 47, art. 122 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 includerea în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren 
identificată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter 

definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară, după cum urmează: 
 

Denumire 
 

Adresa Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN B-dul 2 Grăniceri, zona bl.21, Sc.A 18 1813,77 

 
            Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
  
Fălticeni: 25.06.2019                           
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                
     

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată 
la nr. 13672 din 19.06.2019;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 13673 din 19.06.2019; 
- adresele nr. 2607 din 18.06.2019 si 2509 din 13.06.2019 de la Colegiul Vasile 

Lovinescu; 
- adresa nr. 665 din 19.06.2019 de la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza; 
- adresa nr. 769 din 14.05.2019 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu; 
-  adresa nr. 13527 din 18.06.2019 adresata AJFP Suceava; 

        -    adresa nr. 7902 din 14.06.2019 de la Spitalul Municipal Falticeni; 
        -   referatele  nr. 12147 din 29.05.2019 si 13667, 13668 si 13669 din 19.06.2019 de la 
Baza de Agrement Nada Florilor; 
        -  referatul nr. 13107 din 11.06.2019  de la Sectia de Utilitati Publice; 
        -   referatul nr. 13105 din 11.06.2019  de la Serviciul juridic 
        -  referatele nr. 12578 din 04.06.2019 si 13528 din 18.06.2019 de la compartimentul 
mediu 
        -  avizele 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 si urbanism, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
 În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 48 si  art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
                                                                                   

HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1. : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 
    Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau partial 
finantate din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2. 



 Art.3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul 
local, conform Anexei nr. 3. 
            Art.4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din 
bugetul local pe anul 2019, conform Anexei nr. 4. 
 Art.5:  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 
            Art.6: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                              
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      jr. Mihaela Busuioc       
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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 aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. 

“Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe (D+P+1E , D+P+1E+M, 
D+ P+2E+M), generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, str. 
Plutonier Ghiniţă, Buciumeni – Tarlaua Dumbrava, identificat prin nr. cadastral 39280, proprietatea 

domnului Fodor Dinu Dan  
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 14060/24.06.2019; 
      -  raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat la nr. 14061/24.06.2019;  
      -   cererea d-lui  Fodor Dinu înregistrată sub nr.13981/24.06.2019; 
      -  raportul consultării publicului cu privire la propunerea de elaborare a unui plan urbanistic zonal nr. 
13972/24.06.2019; 
       -  prevederile HCL nr.  42/28.02.2019 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea 
Planului Urbanistic Zonal; 
       -  avizele 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
                  În temeiul prevederilor art. 25, art. 47 şi art. 50 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „c”,  art. 45, alin. 2, lit. e 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 documentaţia de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru “Introducere 
teren în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe (D+P+1E , D+P+1E+M, D+ P+2E+M), 
generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă, 
Buciumeni – Tarlaua Dumbrava, identificat prin nr. cadastral 39280, proprietatea domnului Fodor Dinu 
Dan, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                        . 
         Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului urbanism şi disciplina în 
construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
                          
 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Consilier local Sandu Ioan Sergiu 
                                                                                                                                                         
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                          jr. Mihaela Busuioc       
 
 
 
Fălticeni: 25.06.2019                           
Nr. 113 


