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

 
HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Vasile Tomescu, ca urmare a decesului acestuia 

 
 

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

-  referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 
înregistrat la nr. 10108 /16.05.2008; 

- certificatul de deces  seria D.S. nr. 049374; 
                  În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

       În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. i şi alin. 3 precum şi art. 12 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
            Art. 1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului  Vasile Tomescu, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la 
alegerile din 6 iunie 2004, ca urmare a decesului acestuia, şi se declară vacant locul 
de consilier local.  

  Art. 2:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Secretarul Municipiului Fălticeni. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                                                                        
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                             Mihaela Busuioc  
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 R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                           
                        FĂLTICENI                                                                                                          
  
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mariana Maxim, 

membru al Partidului Conservator 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 9687/29.04.2008;  
              -   adresa nr. 4/14.04.2008 a Partidului Conservator - Filiala Teritorială 
Suceava; 
                În baza avizelor Comisiei de validare şi Comisia pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
  În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 
privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  art. 45, alin.1 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

            Art.1: Se validează mandatul de consilier local al doamnei Mariana Maxim în 
cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscrisă pe lista electorală a 
Partidului Umanist Român(actual Partidul Conservator) la alegerile din 6 iunie 2004; 
            Art.2: D-na consilier local Mariana Maxim îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism; 
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare;  

Art.4:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Secretarul Municipiului Fălticeni; 
o D-nei consilier  local Mariana Maxim. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                                                                     

                                                      
CONTRASEMNEAZĂ, 

                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                      Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni: 26.05.2008 
Nr. 37 



            ROMÂNIA 
            JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      

            FĂLTICENI    
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2009 

  
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
 -expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
6465/01.04.2008;       
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, inregistrat la nr.        
6466/01.04.2008; 
 În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al 
municipiului, sevicii şi comerţ şi Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport, turism şi agrement; 

În temeiul prevederilor art. 288 pct.(1), Titlul IX din  Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor  Hotărârii 
Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Codului fiscal, pct. 224 si pct.290^1 alin(2), prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1.514 din 25.10.2006, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile în anul 2008; prevederile art.5 alin.(1)şi(2), art.20 alin.(1) lit. b din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul dispoziţiilor art.36, alin (2), lit. b, alin. (4), lit. c, art.45, alin.2, lit.”c” şi 
art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

  
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile , 
în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2009, astfel cum sunt redate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 Art. 2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin 
aplicarea cotei de 0.1% asupra valorii clădirilor determinată  în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice este de 1,3% 
din valoarea  înregistrată în contabilitate pentru cladirile reevaluate în ultimii trei ani 
anteriori anului fiscal de referinţa şi de 10% pentru clădirile care nu au fost 
reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă. 
  Art.4 Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe 
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate 
egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele 
enunţate, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 



   Art.5 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren 
şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către 
persoanele fizice, până la data de 31.03.2009, se acordă o bonificaţie de 10%. 
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, nu se 
acordă bonificaţie. 
 Art.6. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 
50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 
anul 2009 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2009. 
  Art.7  Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ Control şi Direcţia 
Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
           Art.8:  Hotărârea se comunică la: 

o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 

 
 

                                                              
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU   
 
 
                                                                     

                                                                                                          
 CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU                 
 Mihaela Busuioc 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                         
                        FĂLTICENI  
   
    

 
HOTĂRÂRE 

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

prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr. 9689/29.04.2008; 

- 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. 9690/29.04.2008;  

- cererea d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 9058/16.04.2008; 
 În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism şi  a 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în 
baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după 
cum urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Maior Ioan, 
f.n. 

150 x - - - - 

 
 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren în suprafaţă de 100 m.p. 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.  



   Art.4:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 
 

  
                                                              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 

 
 
                                                                        
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                             Mihaela Busuioc  
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                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                                                              
  FĂLTICENI    
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 150 m.p. teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe  strada Maior Ioan, f.n., d-lui 
Biriş Ioan, în vederea construirii unei locuinţe  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
9691/29.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 9692/29.04.2008;  
- cererea d-lui Biriş Ioan, înregistrată la nr. 9058/16.04.2008; 

            În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget finanţe şi 
administratrea domeniului public şi privat al municipiului, sevicii şi comerţ şi Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism şi agrement; 
 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 atribuie în folosinţă gratuită, d-lui Biriş Ioan, suprafaţa de  150 m.p. teren, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Maior Ioan, f.n. (conform planului 
de situaţie anexat), în vederea construirii unei locuinţe. 
 Art.2: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen 
de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei 
locuinţei proprietate personală.  
 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al 
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

   Art.6:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 
o   D-lui Biriş Ioan. 

                                                              
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
                                                                     
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                             Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 26.05.2008 
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                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI       
 
                                                
               HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de 
Detaliu - construire locuinţe tip duplex", str. Caporal Popescu, nr. 1, municipiul 

Fălticeni  
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
12669/01.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12670/ 
01.04.2008;  

            În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al 
municipiului, sevicii şi comerţ ; 
 În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea nr. 
350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” 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 Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea a două 
locuinţe tip duplex, pe terenul în suprafaţă de 1693 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. 
Caporal Popescu, nr. 1, – proprietatea domnului Pintilie Vasile, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                  

   Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 

                                                              
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU                                                        
                                                                                                                                 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                              Mihaela Busuioc  
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                   
        

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de 

Detaliu - parcelare teren în vederea construirii de locuinţe", str. Cuza Vodă, nr. 
9, municipiul Fălticeni  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
12671/01.04.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12672/ 
01.04.2008;  

            În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al 
municipiului, sevicii şi comerţ ; 
 În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea nr. 
350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” 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 Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcelare teren în 
suprafaţă de 5243 mp, în vederea construirii de locuinte, situat în mun. Fălticeni, str. 
Cuza Vodă, nr. 9, – proprietatea doamnei Vasiliu Sandu Aglaia, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

   Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 

                                                               
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 

            CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU                 
          Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 26.05.2008 
Nr. 45 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea imobilului - teren în suprafaţă de 600 mp, situat în 

municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n.,  proprietatea publică a Municipiului 
Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava 
 

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

- expunerea de motive a d-lui ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 
înregistrată la nr. 12665 /20.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 12667/20.05.2008; 

- cererea nr. 127/25.04.2008 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
            În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al 
municipiului, sevicii şi comerţ şi Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport, turism şi agrement; 
       În baza prevederilor art. 9, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, 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 transmiterea unui imobil - teren  în suprafaţă de 600 mp, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, f.n., conform anexei, proprietatea 
publică a Municipiului Fălticeni, din domeniul public al Municipiului Fălticeni şi din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, în domeniul public al statului 
şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava, pentru amplasarea unei 
construcţii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Fălticeni; 
  Art.2: Predarea - preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază  de 
protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură - Centrul  Judeţean Suceava; 
  Art.3: Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni, dl. ing. Vasile Tofan, 
pentru a semna protocolul de  predare - primire a imobilului - teren încheiat cu 
reprezentantul legal al Centrului Judeţean A.P.I.A Suceava; 
  Art.4: Prevederile H.C.L. nr. 76/27.09.2002 şi H.C.L. nr. 46/31.05.2007 se 
abrogă; 



            Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
primarului municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate. 

  Art.6:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                 
   
     

HOTĂRÂRE 
privind asocierea  Municipiului Fălticeni cu S.C. KIZ PROJECT S.R.L. Arad în 

vederea realizării  obiectivului " AMENAJAREA ACCESULUI LA S.C. PLUS 
S.R.L. FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA" 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                
nr. 10266/21.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10267/ 
21.05.2008;  

 În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al 
municipiului, sevicii şi comerţ ; 
 În temeiul prevederilor art. 35, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”e”, alin. 7, lit. a, art.45, alin.2, 
lit.”f” 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 asocierea între Municipiul Fălticeni, prin primar şi S.C. 
KIZ PROJECT S.R.L. Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Diogene, bl. B1, sc.B 
ap. 7, judeţul Arad, prin reprezentant legal Dănilă Viorel, în vederea realizării 
obiectivului " AMENAJAREA ACCESULUI LA S.C. PLUS S.R.L. FĂLTICENI, 
JUDEŢUL SUCEAVA"; 
               Art.2:  Contribuţia MUNICIPIULUI FĂLTICENI constă în:   
- punerea la dispoziţia S.C. KIZ PROJECT S.R.L. a terenului în suprafaţă de           
469 mp, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat pe str. 2 Grăniceri, 
conform planului de situaţie (anexa nr. 1), în vederea amenajării accesului rutier şi 
pietonal la S.C. PLUS S.R.L. Fălticeni, prin realizarea a doua sensuri giratorii. 
- urmărirea execuţiei lucrărilor de realizare a obiectivului în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.          
               Art.3:  Contribuţia S.C. KIZ PROJECT S.R.L. Arad constă în:  
- amenajarea accesului rutier şi pietonal la S.C. PLUS S.R.L. Fălticeni din str. 2 
Grăniceri, conform Proiectului tehnic prevăzut în anexa nr. 2; 
- întocmirea studiilor şi elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire; 
- execuţia lucrărilor de construire autorizate pe bază de contract încheiat cu o 
societate de construcţii autorizată, în baza unei documentaţii PT - DDE; 
- participarea la recepţia lucrării de construire;  



      Art.4: Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni pentru a semna 
contractul de asociere ce se va încheia între părţi; 
 Art.5: Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezentaa hotarare. 
              Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Art.7:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 
o   S.C. KIZ PROJECT S.R.L. Arad.  
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                               
   

HOTĂRÂRE 
privind abrogarea prevederilor H.C.L. nr. 136/20.12.2007 pentru organizarea 

păşunatului şi stabilirea taxelor speciale pe anul 2008 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                
nr. 12667/20.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12668/ 
20.05.2008; 

- prevederile H.C.L. nr. 34/21.04.2008 privind arendarea suprafeţei de 250 mp 
teren - păşune, proprietatea privată a Municipiului Făşticni, domnului Beraru 
Vasile, în calitate de reprezentant al utilizatorilor de păşuni de la nivelul 
Municipiului Fălticeni;  

  În baza avizelor Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico - socială, buget finanţe şi administratrea 
domeniului public şi privat al municipiului, sevicii şi comerţ ; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.1, alin. 9, art. 45, alin. 1 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 abrogă prevederile H.C.L. nr. 136/20.12.2007 pentru 
organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor speciale pe anul 2008; 

     Art.2:   Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni;  
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI    
 
     HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ - Plan Urbanistic Zonal - 
Construire cimitir uman creştin - ortodox", str. 9 Mai, f.n., municipiul Fălticeni  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                 
nr. 10469/26.05.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10470/ 
26.05.2008; 

- avizul nr. 15/23.05.2008 al Consiliului Judeţean Suceava; 
- avizul nr. 3/16.01.2008 al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Cultural Naţional a Judeţului Suceava; 
- adresa nr. 65/14.01.2008 a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor; 
- cererea înregistrată la nr. 10451/26.05.2008;  

 În baza avizelor Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico - socială, buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al 
municipiului, sevicii şi comerţ ; 
 În temeiul prevederilor art.25, 47, 50 şi a pct. 10 din anexa nr.1 la Legea nr. 
350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, 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.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 Planul Urbanistic Zonal pentru construirea unui cimitir 
uman creştin - ortodox, pe terenul în suprafaţă de 7237 m.p., situat în mun. Fălticeni, 
str. 9 Mai, f.n. – proprietatea Parohiei  " Adormirea Maicii Domnului" şi a Parohiei " 
Fălticenii Vechi", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
       Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.       

    Art.3: Hotărârea se comunică la: 
o   Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o   Primar; 
o   Secretarul Municipiului Fălticeni; 
o   Parohiei  " Adormirea Maicii Domnului"; 
o   Parohiei " Fălticenii Vechi". 
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