
 
           R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
        CONSILIUL LOCAL        
                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Actului adiţional la contractul nr. 15/12.04.2006 de prestare a 

serviciului de salubrizare, încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. 
Fălticeni 

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
8647/06.05.2011; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 
8648/06.05.2011;  

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 şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 14 şi  art. 45 , alin. 1 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 Actul adiţional la contractul nr. 15/12.04.2006 de prestare a 

serviciului de salubrizare, încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                    Consilier local, prof. Elena – Cristina Nechifor 
                                                                                               
 
          

                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
 
 
Falticeni, 26.05.2011 
Nr. 22 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL                                                                                                                         
                                                                                                            

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Consiliul Local al 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
8642/06.05.2011; 

- raportul de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială, înregistrat la nr. 
8643/06.05.2011;  

- adresa nr. 5934/08.04.2011 transmisă de Consiliul Judeţean Suceava - Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava cu nr. 44/30.03.2011; 
În baza avizelor 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 Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit .”d”, alin. 6, lit. a,  pct. 2,  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 aprobă Convenţia de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Consiliul Local 
al municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                Art.2:  Se imputerniceste primarul municipiului Falticeni, d-l ing.Vasile Tofan, sa 
semneze Convenţia de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni. 
                Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul public de asistenţă socială din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    
               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Consilier local, prof. Elena – Cristina Nechifor 
                                                                                                        

                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
Falticeni, 26.05.2011 
Nr. 23 

 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

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. 
6677/04.04.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6678/04.04.2011;  
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 şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 45 , alin. 3 şi art. 47 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 Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 

al Municipiului Fălticeni, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. – Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 

44/24.06.2010 se abrogă. 
Art.3.  –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 

municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    Consilier local, prof. Elena – Cristina Nechifor 
                                                                                               
 
          

                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
 
 
Falticeni, 26.05.2011 
Nr. 24 
 
 



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

                                                                                             

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii 

prevăzute pentru anul 2011 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
8645/06.05.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 8646/06.05.2011;  
În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor H.G. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice  aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 şi comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. d,  art. 45 , alin. 2, lit. e 
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 indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „ 
Reabilitare Alee pietonală”, conform anexei nr. 1; 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii 
„Construire Sală de sport – Şcoala cu cls. I – VIII nr. 3 Mihail Sadoveanu”, conform anexei 
nr. 2; 

Art.3.  –    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 

tehnice şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    Consilier local, prof. Elena – Cristina Nechifor 
                                                                                                      

                                                                                             Contrasemnează,  
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                             Mihaela Busuioc            
 
Falticeni, 26.05.2011 
Nr. 25 
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