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

H O T Ă R Â R E 
privind darea în administrare a blocului de locuinţe ANL, cu un număr de 56 

unităţi locative, situat în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă,nr. 1 A, Asociaţiei de 
proprietari „Speranţa”nr. 2 Fălticeni  

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
9954/30.04.2010; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 9955/30.04.2010;   

    În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ , Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
             În temeiul prevederilor art. 34 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct. 17, 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 darea în adminstrare a blocului de locuinţe ANL, cu un 
număr de 56 unităţi locative, situat în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, nr.1 A,  
Asociaţiei de proprietari „Speranţa” nr. 2.  
          Art. 2. –  Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va realiza prin 
protocol încheiat între părţi. 
          Art. 3.  –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi Asociaţiei de proprietari „Speranţa” 
nr. 2  Fălticeni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, ing. Gheorghe Negură 
                                                                                      

                                                                                           Contrasemnează  
                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                     Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 27.05.2010 
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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 stabilirea unor măsuri organizatorice pe perioada derulării lucrărilor de acoperire 

a Pieţei Agroalimentare 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 9956/ 
30.04.2010;  
 - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţia Pieţei înregistrat la nr. 
9957/30.04.2010; 

    În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor. 
 În temeiul prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 
servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 16, 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 diminuarea cu un procent de 50% a cuantumului chiriei spaţiilor 
situate în Piaţa Agroalimentară, pe perioada derulării lucrărilor de acoperire a acesteia, 
respectiv 01.06 – 30.09.2010. 

Art.2. –   La solicitarea chiriaşilor contractele de închiriere se pot suspenda pe perioda 
derulării lucrărilor.  

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor face obiectul unui act adiţional încheiat între 
părţi, sub condiţia achitării la zi a chiriei  şi a utilităţilor.  

Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Administraţiei 
Pieţei Fălticeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, ing. Gheorghe Negură 

                                 
                                                           

                                                                                           Contrasemnează  
                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                            Mihaela Busuioc  
 
 
Fălticeni, 27.05.2010 
Nr. 42                                



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

                                                                                       

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de 

repartizare a unităţilor locative, proprietatea 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. 9950/   
30.04.2010;  
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 9951/30.04.2010; 

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 17, 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 desemnează în Comisia de repartizare a unităţilor locative, 
proprietatea municipiului Fălticeni, dl. consilier local, dr. Ioan Corduneanu, ca urmare a 
încetării mandatului de consilier local al d-lui Ionel Murariu. 

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
desemnate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, ing. Gheorghe Negură 

 
                                                                                      

                                                                                           Contrasemnează  
                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                Mihaela Busuioc               
 
 
Fălticeni, 27.05.2010 
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