
                        ROMÂNIA 
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
 
 
     

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin domeniului privat al 

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

              -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 8713/26.04.2013;  
        -  referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 8588 din data de 26.04.2013; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care 
aparţin domeniului privat al Municipiului 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin.3, art.47 şi art. 122  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 bunurilor imobile care apar ţin domeniului privat 
al Municipiului F ălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa nr. 1şi identificate 
conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 - 18;  
          Art.2: Prevederile HCL nr.24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător; 
          Art.3: Anexele nr. 1- 18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu  
 

   Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                       Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 55 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

    
HOTĂRÂRE 

 privind concesionarea direct ă a suprafe ţei de 35 mp teren, proprietatea privat ă a 
municipiului F ălticeni, situat pe str. Republicii nr. 31 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 10423/24.05.2013; 

- raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 10424/24.05.2013; 
- cererea S.C. Pharmaplus SRL înregistrată sub nr. 4243/11.04.2013; 
- raportul de evaluare nr. 3816/22.05.2013 întocmit de către SC REVAL SRL 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 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

În temeiul prevederilor art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, 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, 
art. 49  şi art. 120 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 concesionarea directă a suprafeţei de 35 mp teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, identificată conform planului de situaţie prevăzut la anexa nr. 1.,situat pe 
str. Republicii nr. 31, către S.C. Pharmaplus SRL, prin reprezentant legal Slutu Eugen, în 
vederea extinderii construcţiei existente. 
Art.2: Preţul concesiunii este de 6500 lei, conform raportului de evaluare prevăzut la anexa  nr. 
2  şi va fi achitat în termen de 1 an de zile de la data încheierii contractului de concesiune, în 
rate semestriale egale. 
Art.3: Durata concesiunii este de 25 de ani. 
Art.4: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Maria Dulgheriu  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

    Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 57 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privindtransformarea unor func ţii contractuale din statul de func ţii al aparatului de 

specialitate al primarului municipiului F ălticeni şi a unit ăţilor subodonate 
 

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

- expunerea de motive a d.lui primar, Prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 10659 / 
28.05.2013; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. 10660 / 
28.05.2013; 
            Având la bază raportul final al Comisiei de examinare, înregistrat sub nr. 
10234/22.05.2013, prin care un număr de 14 persoane contractuale au fost declaraţi “ADMIS” 
la examenul de promovare în grad profesional; 
             În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si 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 [entru 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. 50 
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 a 14 funcţii contractuale din statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate urmare a 
promovării examenului, după cum urmează : 

1. Două funcţii contractuale de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Serviciului 
utilităţi publice / Compartiment coordonare sectoare se transformă în inspector de 
specialitate, gradul II. 

2. O funcţie contractuală de bibliotecar, gradul I din cadrul Bibliotecii municipale „E. 
Lovinescu” se transformă în bibliotecar, gradul IA. 

3. O funcţie contractuală de muzeograf, gradul I din cadrul Muzeului Apelor „M. Băcescu” 
se transformă în muzeograf, gradul IA. 



4. O funcţie contractuală de conservator, gradul I din cadrul Muzeului Apelor „M. Băcescu” 
se transformă în conservator, gradul IA. 

5. Două funcţii contractuale de muncitor calificat II din cadrul Sectorului transport-reparaţii-
întreţinere se transformă în muncitor calificat I. 

6. Trei funcţii contractuale de muncitor calificat IV din cadrul Sectorului transport-reparaţii-
întreţinere se transformă în muncitor calificat III. 

7. O funcţie contractuală de muncitor calificat IV din cadrul Sectorului spaţii verzi, sere se 
transformă în muncitor calificat III. 

8. O funcţie contractuală de asistent veterinar, gradul II din cadrul Direcţiei administraţia 
pieţelor se transformă în asistent veterinar, gradul I. 

9. O funcţie contractuală de asistent veterinar, treapta II din cadrul Direcţiei administraţia 
pieţelor se transformă în asistent veterinar, treapta I. 

10. O funcţie contractuală de referent, gradul debutant din cadrul Casei de Cultură se 
transformă în referent, gradul I. 

 Art. 2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu 
 

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

    
H O T Ă R Â R E 

privindtransformarea a dou ă posturi din statul de func ţii al Spitalului Municipal F ălticeni 
în posturi de nivel imediat superior 

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

      - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
10065/21.05.2013; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 
10066/21.05.2013;  

                -  adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 2511/29.04.2013;  
 În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrementsi 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 a două posturi de statistician medical în statistician 
medical principal de la Compartimentul de evaluare şi statistică medicală din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării examenului de către titularii posturilor. 
   Art.2.  –Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu  
 

                                                                                    Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                   Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 60 

 



                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
 
 

HOTĂRÂRE 
privind delimitarea zonelor din intravilanul şi extravilanul municipiului F ălticeni şi 

încadrarea acestora în categoriile de impozitare 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

              -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 8462/25.04.2013;  

              -  raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale, înregistrat la  nr. 
8480/25.04.2013;  

        -   raportul Comisiei de verificare a delimitării zonelor din intravilanul şi extravilanul 
municipiului 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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura, Comisei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrementsi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 247 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin.1, art.45, alin.1, 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 delimitarea zonelor din intravilanul şi extravilanul municipiului Fălticeni şi 
încadrarea acestora în categoriile de impozitare, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2:  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu  
 
 

                                                                                      Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                     Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr.61 



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

H O T A R Â R E 
privind  acordarea dreptului de uz şi de servitute asupra unor suprafe ţe de teren, proprietatea 

municipiului F ălticeni, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Media ş 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman înregistrată la nr. 6710 
din 04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 6711 din 04.04.2013; 
- solicitarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “ Transgaz” S.A. Mediaş 

înregistrată sub nr.1008/18.02.2013; 
 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 si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „c”, art. 45, al. 3, art. 47,  art. 49 şi art. 124 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 acordă dreptul de uz şi de servitute asupra următoarelor suprafeţe de teren, proprietatea 
municipiului Fălticeni, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, pe care sunt amplasate 
obiective aferente sistemului de transport gaze naturale: 

1. 4 m.p. – islaz Fălticeni (mal drept iaz Ţarna Mare) 
2. 6 m.p. – islaz Fălticeni (mal drept iaz Ţarna Mare) 
3. 4 m.p. – islaz Fălticeni (mal stâng iaz Ţarna Mare) 
4. 4 m.p. -  islaz Fălticeni (mal stâng iaz Ţarna Mare) 

Art.2.   -  Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietatea municipiului 
Fălticeni se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei reţelelor de gaze naturale. 
Art.3.   -   Amplasamentele pentru care se solicită acordarea dreptului de uz şi de servitute vor fi supuse 
autorizării şi avizării Direcţiei tehnice - Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi 
sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4.   -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice  din cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Maria Dulgheriu 

 
                                                                                      Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                        Mihaela Busuio c 

Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 62 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

              H O T A R Â R E 
privind aprobarea organiz ării manifest ărilor culturale prilejuite de Ziua Interna ţional ă a 

Copilului 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, inregistrată la nr. 10384 

din 24.05.2013; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie şi Ordine Publică  înregistrat la nr. 10385 din 

24.05.2013; 
  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, Comisei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 2, 
lit. a, art. 47 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 aprobăorganizarea manifestărilor culturale prilejuite de Ziua Internaţională a 
Copilului , în perioada 31.05.2013 - 01.06.2013, în Piaţa " Nada Florilor".  
Art.2.  -  Manifestările culturale prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului vor fi organizate de 
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni în parteneriat cu Clubul Copiilor şi unităţile de 
învăţământ preşcolar şi gimnazial din Fălticeni.  
Art.3. -  Se aprobă alocarea de la bugetul local, capitolul 67.02. –“ Cultură, recreere şi religie” a 
sumei de 10.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale prilejuite de 
Ziua Internaţională a Copilului. 
Art.4. -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor şi 
Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu  
 

                                                                                     Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                    Mihaela Busuioc  
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 63 



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

 
H O T A R Â R E 

privind  modificarea prevederilor HCL nr. 4/10.01.2 013 pentru stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
8618 din 30.04.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale, înregistrat la nr. 8648 
din 30.04.2013; 

 În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor pct. 1 din Legea nr.127/2013 privind aprobarea OUG nr. 
121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c,  
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 modificarea prevederilor HCL nr.4/10.01.2013 privind stabilrea impozitelor şi 
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013 în sensul majorării taxei pentru îndeplinirea 
procedurii de divorţ pe cale administrativă la cuantumul de 500 lei. 
Art.2.   -  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Maria Dulgheriu  

 
 

                                                                                       Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                        Mihaela Busuio c 
 
 
Fălticeni, 29.05.2013 
Nr. 64 
 
 



        ROMÂNIA 
                   JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI     
                           FĂLTICENI                                                           

 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind desemnarea unui consilier local în Comisia de recep ţie a lucr ărilor de între ţinere 

şi ameliorare a p ăşunilor din Municipiul F ălticeni 
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ; 
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.  10067/21.05.2013;  
               - raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar, înregistrat la nr. 10068/ 
21.05.2013; 
 În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor  Ordinului nr. 541 din 25 august 2009 pentru modificarea şi 
completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei 
şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art.36, alin.1, 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 desemnează în Comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a 
păşunilor din Municipiul Fălticeni d-l consilier local  Murariu George Bogdan. 
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei numite.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Maria Dulgheriu 

 
                                                                                    Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                     Mihaela Busuioc  
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