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

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr. 8347 din 04.05.2007; 

- raport de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 8348 din 04.05.2007; 

 În temeiul prevederilor Anexei nr.1 la H.G.  nr. 300 / 2007 privind repartizarea 
unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor 
cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;  
 În baza prevederilor art.19, alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 
publice locale;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit.”a”, art.45, alin. (2), lit.”a” şi ale 
art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2007, după cum urmează: 
               - lei RON - 

Denumirea indicatorilor  Cod indicator Suma cu care se 
majorează prevederile 

iniţiale  
VENITURI – TOTAL  
 

 + 650.000 

Capitol 
Subvenţii de la bugetul de stat 
Subcapitol: 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat  

 
42.02 

 
42.02.14 

+ 650.000

+ 650.000

CHELTUIELI – TOTAL  
 

 + 650.000

Capitol 
 

 
 

Învăţământ 
 

65.02 + 650.000 

Paragraf: 
Învăţământ secundar superior  
 
Titlul: 
Active nefinanciare 
Articol: 
Reparaţii capitale aferente ativelor fixe  

 
65.02.04.02 

 
71 

 
71.03 

+ 650.000

+ 650.000

+ 650.000



 
            
 
  Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 al Colegiului Agricol 
Fălticeni cu suma de 650.000 lei, paragraful „Învăţământ secundar superior”, articolul 
„Reparaţii capitale aferente activelor fixe”.  
              Art. 3: Se aprobă modificarea programului de investiţii conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art. 4: Suma prevăzută la art.1 şi 2 se repartizează în trimestrul II.  
              Art. 5: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

    Art. 6: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Ing. Hanganu Fenichi Emil 

  
  
 
 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 44 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
                         R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI      
                     F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiei financiare 

pe anul 2006 a Municipiului Fălticeni   
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
8345 / 4.05.2007 ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 8346 / 4.05.2007 ; 

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (1) şi (4), din Legea nr. 273/206 
privind finanţele publice locale; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 26, alin (4), lit. „a”, art. 45 , al. (2), lit. „a” şi ale  art.49 
din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  
Art. 1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2006, conform 

Anexei nr. 1 
Art. 2. – Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice finanţat din venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2006, conform Anexei nr. 2 
Art. 3. – Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii pe anul 2006, conform Anexei nr. 3 
Art. 4. – Se aprobă contul de execuţie al fondurilor evidenţiate în afara 

bugetului local pe anul 2006, conform Anexei nr. 4 
Art. 5. – Se aprobă Bilanţul încheiat la data de 31.12.2006, conform Anexei            

nr. 5 
Art. 6. – Se aprobă contul de rezultat patrimonial pe anul 2006, conform Anexei 

nr. 6 
Art. 7. – Anexele  nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 

economice.   
Art. 9: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 45 



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

HOTĂRÂRE 
privind trecerea suprafeţei de 600 m.p. teren, proprietate publică  

a Municipiului Fălticeni, situat pe str. Ana Ipătescu, f.n. din administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în administrarea  

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr.8349 din 04.05.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8350 din 04.05.2007;  

- adresa nr. 10737 / 03.04.2007 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Sucursala Suceava; 

În temeiul prevederilor art.12 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia şi art.123, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin.5, lit. „a”, art.45, alin.3 
şi art.49, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a 
suprafeţei de 600 m.p. teren, proprietate publică a Municipiului Fălticeni, situată pe str. 
Ana Ipătescu, f.n., având următoarele vecinătăţi:  

N: str. Ana Ipătescu; 
S: S.C. Festil S.R.L.;  
E: proprietate privată Bendescu;  
V: proprietate privată Agavriloaie  

în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local 
Fălticeni al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  
             Art.2: Dreptul de administrare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agriultură asupra terenului se transmite pe toată durata existenţei construcţiei ce va fi 
realizată.  
             Art.3: Se împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, 
pentru semnarea protocolului de predare – primire între Consiliul Local Fălticeni şi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ce are ca obiect prezentul imobil – 
teren.  
 Art.4: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, nr.76 / 27.09.2002 
privind asocierea în participaţiune a Consiliului Local Fălticeni cu  S.C. „TEHNOCON” 
S.A. Fălticeni în vederea modernizării terenului de tenis din  str. Ana Ipătescu se 
abrogă.  
  



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

   Art. 6: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                               Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
 
 
 
 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 46 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea sectorului de drum naţional DN 2 ( E 85), 

 între km 410 + 000 şi km 415 + 000, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Consiliului Local Fălticeni, în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării unor lucrări de 
reparaţii capitale de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale S.A. 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr.8351 din 04.05.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8352 din 04.05.2007;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin.5, lit. „a”, art.45, alin.3 
şi art.49, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă transmiterea sectorului de drum naţional DN 2 (E 85) între 
km 410 + 000 + km 415 + 000 din domeniul public al statului şi din administrarea 
Consiliului Local Fălticeni, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor, în vederea realizării unor lucrări de reparaţii capitale de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale S.A. 
             Art.2: Transmiterea sectorului de drum prevăzut la art.1 se realizează prin 
protocol de predare – preluare încheiat între părţi. 
 Art.3: Se împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan să 
semneze protocolul de predare – preluare.  
 Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
primarului Municipiului Fălticeni şi Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni.  

   Art. 5: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                               Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 47 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind instituirea taxei pentru utilizarea domeniului public  

al Municipiului Fălticeni (str. Liliacului f.n.) de către autoturismele  
aparţinând şcolilor de şoferi amatori care îşi desfăşoară activitatea 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată sub 
nr. 8355 / 04.05.2007;  

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8356 din 04.05.2007;  

- dispoziţiile art.283 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin.4, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”c”  şi 
art.49  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Începând cu data de 01.06.2007 se instituie taxa pentru utilizarea 
domeniului public al Municipiului Fălticeni (str. Liliacului, f.n.) în cuantum de 10 lei / 
lună / loc de parcare.  
             Art.2: Taxe prevăzută la art.1 se datorează de către proprietarii 
autoturismelor aparţinând şcolilor de şoferi amatori care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza Municipiului Fălticeni.  
 Art.3: Taxa se va achita până la data de 10 ale fiecărei luni, pentru luna 
precedentă.  
 Art.4: Neachitarea la temen a taxei duce la perceperea de majorări în 
cuantum de 0,1 % pe zi de întârziere.    
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului Impozite şi Taxe şi Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni.  

   Art. 5: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                               Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 48 
                     



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

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 79 / 27.07.2006 privind stabilirea taxei de 

parcare a microbuzelor aparţinând S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi  
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr.8343 din 04.05.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8344 din 04.05.2007;  

- adresa nr. 224 / 19.04.2007 a S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi. 
 În temeiul art.10 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 3, şi ale            
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Articolul 2 din H.C.L. nr. 79 din 27.07.2006 privind stabilirea taxei de 
parcare a microbuzelor aparţinând S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
 „Parcarea mirobuzelor aparţinând S.C. „INTERTRANSCOM” S.R.L. Iaşi 
se stabileşte pe o suprafaţă de 15 m.p. teren situat pe str. 13 Decembrie f.n., vis 
- a - vis de Autogara T.A. „CARAVAN” S.A.  şi constă în staţie ce deserveşte la 
îmbarcarea şi debarcarea călătorilor la capăt de traseu SUCEAVA – FĂLTICENI 
şi retur.” 
             Art. 2: Direcţia Tehnică din cadrul Primîriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

   Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                               Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 49 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         
                     F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind vânzarea de  locuinţe către titularii contractelor de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992  
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.8353/ 
04.05.2007 ;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.8354 / 
04.05.2007; 

- cererea d-nei Donea Viorica, înregistrată sub nr. 8069 / 27.04.2007 ; 
- cererea d-nei Grozavu Catalina Ofelia, înregistrată sub nr. 8455 / 08.05.2007 ; 
- cererea d-lui Iurea Pavel, înregistrată sub nr. 10929 / 15.05.2007 ; 
- cererea d-nei Dumitrache Ana Daniela, înregistrată sub nr. 8922 / 21.0.2007 ; 
În baza prevederilor Legii 85 / 1992 privind imobilele construite din fondurile  statului; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 

finanţe, 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 conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi art.49 
din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. – Se aprobă vânzarea unei locuinţelor  către titularii contractulelor de închiriere, 
în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Donea Viorica  Maior Ioan, bl. 6, ap. 29 
2. Grozavu Catalina Ofelia Pict. D. Harlescu, bl. 11, sc. A, ap.9 
3. Iurea Pavel Aleea Nucului, bl. 5, ap.29 
4. Dumitrache Ana Daniela 2 Graniceri, bl. 5, ap. 8 

 
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art.3: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 50 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind abrogarea H.C.L. nr. 40 / 26.04.2007 privind majorarea aportului 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni la capitalul social al S.C. „Acet” S.A. 
Suceava, cu un autoturism DACIA BERLINĂ 1310 L 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată sub 
nr. 8359 / 04.05.2007;  

- raportul de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8360 din 04.05.2007;  

- adresa nr.811 / 31.05.2007 a S.C. „Acet” S.A. Suceava;  
- prevederile H.C.L. nr. 40 / 26.04.2007 privind majorarea capitalului 

social al S.C. „ACET” S.A. Suceava, cu un autoturism DACIA BERLINĂ 
1310 L. 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 9, art.45, alin.1 şi art.49  din Legea              
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1: Se abrogă H.C.L. nr. 40 / 26.04.2007 privind majorarea capitalului 
social al S.C. „ACET” S.A. Suceava, cu un autoturism DACIA BERLINĂ 1310 L.  
             Art.2: Prezenta hotărâre va fi comunicată la S.C. „ACET” S.A. Suceava.  

  Art.3: – Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                               Ing. Hanganu Fenichi Emil 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR MUNICIPIU 
              Simona Ciocan 
Fălticeni: 31.05.2007 
Nr. 51 

 



  
 
 
 
 
 
  R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                            Proiect 
                       FĂLTICENI        
   
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  

al Municipiului Fălticeni înscrise în Anexa nr.4 laH.G. nr. 1357 / 2001  
privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava,  

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 
 cu modificările şi completările ulterioare 

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

- expunerea de motive prezentată de dl. Vasile Tofan, primarul 
Municipiului Fălticeni, înregistrată sub nr. 8353 / 04.05.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.8354 din 04.05.2007;  

- dispoziţiile art.3, alin.4 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin.3 şi art.49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Fălticeni, jud. Suceava, înscris în Anexa nr.4 la H.G. nr. 1357 / 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare se modifică după cum urmează:  
 

1. textul din poziţia 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: 
  „L = 1900 m; S =13.300 m.p. – asfaltat” 
 
2. textul din poziţia 41, coloana 4 va avea următorul cuprins:  
            „L = 2800 m; S = 39.200 m.p. – asfaltat” 
 

             Art.2: Se abrogă art.4 din H.C.L. nr. 126 / 28.10.2004 privind modificarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni înscrise 
în Anexă.  
 Art.3: Primarul Municipiului Fălticeni, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică 
din cadrul Primăriei Municipiului Frălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan 
 



 
                             A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
                 Simona Ciocan 
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