
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                            
                                                                  HOTĂRÂRE 

 privind  acordarea Titlului de Cet ăţean de Onoare al Municipiului F ălticeni unor 
personalit ăţi artistice  

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                     
nr. 8809/02.05.2012;  
              - raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală, înregistrat la nr. 
8810/02.05.2012;       
           -  prevederile Statutului-cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 
25/27.02.2004;   

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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, 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  acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  doamnei 
Draga Olteanu Matei. 
         Art.2:   Se  acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
Radu Beligan.                                         
         Art.3:   Se  acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
Eusebiu Ştefănescu.           

            Art.4: Direcţia administraţie publică locală din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                                       
                                                                                                           Contrasemneaz ă  
                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc 
Falticeni, 31.05.2012  
 Nr. 31 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                    
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii „CENTRUL  CULTURAL 

 <GRIGORE VASILIU BIRLIC>”, Casei de Cultur ă din municipiul F ălticeni 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr. 8805/02.05.2012; 
                 - raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală, înregistrat la 
nr. 8806/02.05.2012;  
     - adresa nr. 10164/21.05.2012 privind solicitarea avizului Comisiei de atribuire 
de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava; 
   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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 2, lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. d, 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 atribuirea denumirii „CENTRUL CULTURAL <GRIGORE 
VASILIU BIRLIC>”, Casei de Cultură din municipiul Fălticeni. 
            Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
administraţie publică locală din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                                       
                                                                                                           Contrasemneaz ă  
                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc 
Falticeni, 31.05.2012  
 Nr. 32 

 



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

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20. 000 lei în vederea organiz ării 

Festivalului Interna ţional de Teatru pentru Tineret “ Grigore Vasiliu Bi rlic” – 
Fălticeni, edi ţia a II-a 

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                  
nr. 8807/02.05.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 8808/02.05.2012;  

          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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. b, art. 45 , al. 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în 
vederea organizării Festivalului Interna ţional de Teatru pentru Tineret “ Grigore 
Vasiliu Birlic” – F ălticeni, edi ţia a II-a. 
          Art.2.   –   Suma prevăzută la art. 1 se va suporta de la bugetul local, capitolul de 
cheltuieli 67.02.50 – “ Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”. 
          Art.3.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
econimice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  Profesor Gabriel Matei                                                                                        
                                                                                    

                                                                                          Contrasemnea ză  
                                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
  Falticeni, 31.05.2012  
   Nr. 33 

 



 



 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             
H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea accesului gratuit la bazele sportive ap arţinând domeniului 
public al municipiului F ălticeni, de c ătre Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” 

Fălticeni şi Şcoala Militar ă de Subofi ţeri Jandarmi F ălticeni  
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 

înregistrată la nr. 8797/02.05.2012; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 8798/02.05.2012; 
           - adresa Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni înregistrată la nr. 8796/02.05.2012;  
           - adresa  Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni înregistrată la nr. 8586/26.04.2012;  
           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 învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 283/2003 pentru aprobarea Programului naţional 
"Mişcare pentru sănătate"; 
           În temeiul prevederilor  art. 36, alin. (2), lit. d şi alin.(6), lit. a, pct. 5  si art. 45, alin. (1) 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 prelungirea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului 
public al municipiului Fălticeni, respectiv Stadionul „Nada Florilor” şi Stadionul „Tineretului”, 
pentru desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament de către Clubul Sportiv Şcolar 
„Nicu Gane” Fălticeni. 
          Art. 2.  Se aprobă prelungirea accesului gratuit la Stadionul „Tineretului” Fălticeni,  pentru 
desfăşurarea activităţilor competiţionale şi de antrenament de către Şcoala Militară de Subofiţeri 
Jandarmi Fălticeni. 
           Art. 3.  Accesul gratuit la bazele sportive este permis în perioada 01.07.2012 – 
30.06.2014, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor. 
           Art. 4.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine Direcţiei tehnice 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                                       
 
                                                                                                           Contrasemneaz ă  
                                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                           Mihaela Busuioc 
Falticeni, 31.05.2012  
 Nr. 37 
 

 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unui post din statul de func ţii al Spitalului Municipal 

Fălticeni într-un post de nivel imediat superior 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
8801/02.05.2012; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 8802/02.05.2012;  

                -  adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 2890/05.04.2012;  
În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  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 transformarea postului de asistent medical din cadrul 
Centrului de Sănătate Vadu Moldovei  în post de asistent medical principal, ca urmare a 
promovării examenului de către d-na Zahariea Gr. Liliana. 
            Art.2.  – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, cât şi 
Spitalul Municipal Fălticeni, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
                                                             
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  Profesor Gabriel Matei                                                                                        
                                                                                    

                                                                                          Contrasemnea ză  
                                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
  Falticeni, 31.05.2012  
   Nr. 38 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                   
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor apar ţinând 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. 
8792/02.05.2012; 
                 - 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. 
8793/02.05.2012;  
 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 

Suprafa ţa 
total ă 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia Gării, 
f.n. 

750 x - - - - 

               
              Art.2:  Planul de situaţie al parcelelor de teren 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.  
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  Profesor Gabriel Matei                                                                                        
                                                                                    

                                                                                          Contrasemnea ză  
                                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
  Falticeni, 31.05.2012  
   Nr. 39 



 
                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unor suprafe ţe de teren,  
 proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unor locuin ţe  

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

 -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
8794/02.05.2012; 

                 -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 8795/02.05.2012;  
             - cererile numiţilor Moldovanu Loredana, Varga Lina – Narcisa, Drăgoi Aurelia, 
Mecheciuc Ana – Maria şi Roman Marsilia;  

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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

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, republicată, 
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 aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Moldovanu Loredana , 
a suprafeţei de  150 m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe 
str. Magazia G ării f.n. , în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.2:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Varga Lina Narcisa , a 
suprafeţei de  150 m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe 
str. Magazia G ării f.n. , în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.3: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Drăgoi Aurelia , a 
suprafeţei de  150 m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe 
str. Magazia G ării f.n. , în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.4:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Mecheciuc Ana - 
Maria , a suprafeţei de  150 m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, 
situata pe str. Magazia G ării f.n. , în vederea construirii unei locuinţe; 



                Art.5: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Roman Marsilia , a 
suprafeţei de  150 m.p. teren , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe 
str. Magazia G ării f.n. , în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.6:  Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
                Art.7:  Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în 
termen de 1 an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
               Art.8:   Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei 
locuinţelor proprietate personală.  
               Art.9:  După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă 
gratuită al terenurilor pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.  
               Art.10: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
             
 
 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  Profesor Gabriel Matei                                                                                        
                                                                                    

                                                                                          Contrasemnea ză  
                                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
  Falticeni, 31.05.2012  
   Nr. 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea efectu ării pl ăţii sumei de 1077 lei d-lui Butnariu Mihai, 
reprezentând cheltuieli de judecat ă stabilite în baza Sentin ţei civile nr. 

5039/11.11.2011 a Judec ătoriei Suceava 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
8799/02.05.2012; 
           - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
8800/02.05.2012;  
 - dispozitivul Sentinţei civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei Suceava;    
  - cererea d-lui Butnariu Mihai  înregistrată la nr. 4384/02.03.2012;            

       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 art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G. nr. 
22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri 
executorii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 274 din Codul de 
procedură civilă; 

  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 
2, lit a 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 efectuarea plăţii sumei de 1077 lei  reprezentând cheltuieli 
de judecată stabilite conform Sentinţei civile nr. 5039/11.11.2011 a Judecătoriei 
Suceava, d-lui Butnariu Mihai, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 10 
bis, judeţul Suceava. 
           Art.2.   –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                                                          
                                                                                          Contrasemnea ză  

                                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
  Falticeni, 31.05.2012  
   Nr. 41 



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

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scoaterii din func ţiune şi a cas ării unor mijloace fixe apar ţinând 

Serviciului public de alimentare cu ap ă şi canalizare din municipiul F ălticeni 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                  nr. 
8803/02.05.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 8804/02.05.2012;  
- adresa nr. 155/26.01.2012 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni; 

             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 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 baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi al unităţilor administrative - teritoriale;  

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 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 scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe 

aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni, 
prevăzute în anexele nr. 1 – 3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2.   –   Se aprobă includerea în inventarul Serviciului public de alimentare cu 
apă şi canalizare din municipiul Fălticeni a următoarelor mijloace fixe: 

1. Instalaţie de contorizare şi clorinare Baia I –  53.647,71 lei 
2. Instalaţie de contorizare şi clorinare Baia II – 73.289,76 lei 
3. Instalaţii, electropompe, compresoare – 1.338.202,39 lei 
4. Reţele distribuţie apă – 4.147.099,68 lei 
5. Conducte noi bloc turn şi str. Forestierului – 44.203 lei 
Art.3.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

persoanelor desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.  
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                  Profesor Gabriel Matei                                                                                                                               
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