
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                     FĂLTICENI                                                                                                        
      

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni"  

în perioada 19 - 20 iulie 2009 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
     -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la    nr. 
9740/04.05.2009; 
     -     raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
9741/04.05.2009; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,  comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agreement;                             
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4,  art.45, alin.2, lit.”a” şi 
art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului 
Fălticeni" în perioada 19 - 20 iulie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      Art.2: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 20.000 lei 
pentru organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni". 
               Art.3: Se aprobă alocarea sumei de  15.000 lei  din veniturile realizate din încasarea taxei 
speciale pentru oficierea căsătoriilor, în vederea aniversării cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie. 
       Art.4: Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 
               Art.5: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va urmări modul de 
colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului " Zilele Municipiului 
Fălticeni". 
               Art.6.: Direcţia Administraţie Publică Locală va coordona organizarea Programului " Zilele 
Municipiului Fălticeni. 
             Art.7: Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică Locală; 
o Direcţia economică. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
                                                                                                                                                                          
 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR MUNICIPIU                                  
 Mihaela Busuioc  
 
 
Fălticeni: 28.05.2009 
Nr. 27 



 
 

       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
            FĂLTICENI                                                                                            

                                                                                           

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării în rate a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, 

bl. 23, sc. C, ap. 17, judeţul Suceava 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         - expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 9733/04.05.2009; 
         -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat  la nr. 
9734/04.05.2009; 
         -  prevederile HCL nr. 116/30.11.2007; 
         -  cererea d-nei Gavrilescu Mariana, înregistrată la nr. 8882/23.04.2009; 
         -  referatul de anchetă socială nr. 8882/15.05.2009; 

În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,  comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement;                       
 În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 
altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b,  art. 45, alin. 3 şi ale 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 vânzarea în 24 de rate lunare, în condiţiile Legii nr. 85/1992, a imobilului 
situat în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 23, sc. C, ap. 17, judeţul Suceava, d-nei Gavrilescu 
Mariana; 
          Art.2. Direcţia economică şi Comprtimentul spaţiu locativ vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri 
          Art.3. Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartiment  spaţiu locativ şi Direcţia economică. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu                                                                    
                                                                                                                       
 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR MUNICIPIU                                  
   Mihaela Busuioc  
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – 

amplasarea unei locuinţe Sp+P+M, garaj şi împrejmuire, str. Magazia Gării, f.n, municipiul 
Fălticeni 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
11509/21.05.2009 ;  
                -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 11510/ 21.05.2009; 
                -   cererea d-lui Costân Viorel înregistrată la nr. 11160/18.05.2009 ; 

În baza avizelor comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi  Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

În baza prevederilor art. 25, art. 48, art. 50 şi a pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, 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 documentaţia de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – 
amplasarea unei locuinţe Sp+P+M, garaj şi împrejmuire, str. Magazia Gării, f.n, municipiul 
Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 1457 mp, proprietatea d-lor Costan Viorel şi Constanţa, 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
         Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din 
cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
         Art.3:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
                                                                                                                                                                          
 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR MUNICIPIU                                  
 Mihaela Busuioc  
 
 
 
Fălticeni: 28.05.2009 
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                               ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                           

                                                     
                                                                        

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de sarcini intocmit  în vederea realizării reparaţiilor curente 

exterioare la obiectivul Muzeul Apelor “ Mihai Băcescu” Fălticeni 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
9748/04.05.2009 ;  
                -    raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 9749/04.05.2009; 
               În baza avizelor comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi  Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

În baza prevederilor art. 124 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1, 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 Caietul de sarcini întocmit în vederea realizării reparaţiilor curente 
exterioare la obiectivul Muzeul Apelor “ Mihai Băcescu” Fălticeni, prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din 
cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
            Art.3:      Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, ing. Gabriel Moroşanu 
                                                                                                                                                                          
 CONTRASEMNEAZĂ, 
  SECRETAR MUNICIPIU                                  
 Mihaela Busuioc  
 
 
 
Fălticeni: 28.05.2009 
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