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

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoş Dulgheru, 

membru al Partidului Naţional Liberal 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 5311/07.03.2008;  
              -  adresa nr. 21/07.03.2008 a PNL  - Filiala Teritorială Suceava; 

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

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 conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  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 validează mandatul de consilier local al domnului Dragoş Dulgheru în 
cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista electorală a Partidului 
Naţional Liberal la alegerile din 6 iunie 2004; 
            Art.2: Dl. consilier local Dragoş Dulgheru îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;  
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare;   

  Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Secretarul Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 15 
                



  
R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 1000 lei în vederea organizării 

Centenarului MIHAI BĂCESCU 
 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                 
nr. 5315/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 5316/ 07.03.2008;  

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, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, lit.”a”, 
art.47 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 1000 lei în vederea 
organizării Centenarului MIHAI BĂCESCU; 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni.  

 
Art.3:   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia A.P.L. din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr. DAN-IOAN DASCALU 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 16 



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

HOTĂRÂRE 
 privind darea în administrare a imobilelor,  proprietatea publică  

a Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea instituţii  
de interes public local  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 5309 / 
06.03.2008;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrată la nr. 5310 / 06.03.2008;  
- cererea nr. 7328/2008 a C.C.I.A Suceava - Reprezentanţa Fălticeni; 
- cererea nr. 2361/2008 a ASP Suceava; 
- cererea nr. 152055/2008 a Oficiului Registrului Comerţului Suceava; 
 În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, 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 şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 123, art. 36, alin.2, lit. c, alin. 5, lit.a,  art. 45, alin. 3 şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
           Art.1: Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 9 luni , respectiv 01.04.2008 - 
31.12.2008,  a imobilelor situate pe  str. Republicii nr. 1 şi str. Sucevei nr. 78, proprietatea publică 
a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii publice de interes 
local: 
                        1) Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică - str. Republicii nr. 1; 

2) Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava - str. 
Republicii nr. 1; 

3) Registrul Comerţului - str. Republicii nr. 1; 
4) Biroul de Carte Funciară Fălticeni - str. Sucevei nr. 78 .  

            Art.2: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor transmise în administrare vor fi 
suportate de către instituţiile publice de interes local prevăzute la art.1; 
            Art.3: Predarea - primirea se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi. 
          Art.4: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
         Art.5:   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 17 



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

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea activităţilor aferente Serviciului de Utilităţi Publice din cadrul 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                 
nr. 5325 / 07.03.2008;  

- raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 5326 / 07.03.2008;  

- adresa nr. 796/18.02.2008 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

 În temeiul prevederilor art. 6, alin.2, lit. c, d, e, i şi art. 9, lit. a din  H.G. nr. 
745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

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 conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct. 14,   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 stabilesc activităţile aferente Serviciului de Utilităţi Publice, aflate în 
gestiunea directă a Primăriei municipiului Fălticeni, după cum urmează:  
                      a) măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; 
                      b) depozitarea controlată a deşeurilor menajere; 
                      c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; 
                      d) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 
          Art.2:  Serviciul Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
         Art.3:   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                        Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 18 



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

HOTĂRÂRE 
 privind majorarea tarifelor maximale de distanţă pentru transportul în regim de 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                
nr. 5323 / 07.03.2008;  

- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ - Control din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 5324 / 07.03.2008;  

- prevederile HCL nr. 109/30.11.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi de 
închiriere din municipiul Fălticeni;  

 În temeiul prevederilor art. 13, lit. b din Legea nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, 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 
şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14,   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 aprobă majorarea tarifelor maximale de distanţă pentru transportul în 
regim de taxi din municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
               a)  tariful pe timp de zi - 1,7 lei/km 
               b)  tariful pe timp de noapte - 1,9 lei/km 
          Art.2:  Serviciul Administrativ - Control din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Art.3:   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Administrativ Control din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 19 



                       R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                      F Ă L T I C E N I                                                  

 

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea efectuării plăţii în sumă de 5999 lei reprezentând chiria aferentă 

terenului în suprafaţă de 11,448 ha – proprietatea publică a comunei Baia  
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
5328/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 5329/07.03.2008; 
- prevederile HCL al comunei Baia nr. 17 / 28.08.2007 privind aprobarea 

taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2008 ;  
În temeiul prevederilor art. 19, alin.1 din Legea apelor nr. 107 / 1996, 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 şi urbanism, Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, lit.”a”, art.47 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 efectuarea plăţii în sumă de 5999 lei reprezentând chiria pe 
anul 2008 a terenului în suprafaţă de 11,448 ha, proprietatea publică a comunei Baia, 
teren aferent staţiilor de captare a apei Baia I şi Baia II, în vederea asigurării zonei de 
protecţie sanitară.  

Art.2. – Suma de 5999 lei va fi alocată de la capitolul 70.02.50 „Alte servicii în 
domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”. 

Art.3. – Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 20 



   R O M Â N I A  
              JUDEŢUL  SUCEAVA                                
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                   F Ă L T I C E N I                                                                      
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei  de 20.000 lei  Parohiei " Sf. Voievozi" 

Oprişeni din municipiul Falticeni 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr. 5313/07.03.2008;  
- raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala, 

înregistrat la  nr. 5314/07.03.2008; 
- cererea nr. 2916/14.01.2008 a Parohiei Oprişeni;  

În temeiul prevederilor art.3, alin.2 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
recunoscute din Romania, aprobata prin Legea nr.125/2002 ; 

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, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.6, lit.c, art.45, alin.2, lit.a si art.47 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local,  Parohiei " 
Sf. Voievozi" Oprişeni din municipiul Fălticeni, în vederea restaurării picturii bisericii  si 
construirii unei case de praznuire, bazin vidanjabil si imprejmuire, conform proiectului de 
autorizare prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  –    Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia APL din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr. DAN-IOAN DASCALU  
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 21 
 
 



 
 
 
 

R O M Â N I A  
              JUDEŢUL  SUCEAVA                                
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                   F Ă L T I C E N I                                                                      
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind darea în administrare  Spitalului Municipal Fălticeni 
a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 

 unităţile sanitare publice de interes local   
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr. 5321/07.03.2008;  
- raportul de specialitate al Directiei Tehnice, înregistrat la  nr. 

5322/07.03.2008; 
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, Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

In conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.”h”, art.45, alin.2 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 darea în administrare Spitalului Municipal Fălticeni a 
terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea  unităţilor sanitare publice de 
interes local, după cum urmează:  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea bunului transmis în administrare Valoare de 
inventar 

1 Spitalul Municipal- localul vechi, SC=2063 mp 1.805.125
2 Teren aferent- Spital Municipal, local vechi- 4531 mp 1.903.020
3 Secţia Obstretică – Ginecologie, SC=1178 mp 1236900
4 Teren aferent – Secţia Obstretică – Ginecologie – 4240 mp 1.780.800
5 Secţia Pediatrie, SC=392 mp 1.097.600
6 Teren aferent – Secţia Pediatrie – 1260 mp 529.200
7 Secţia Fiziologie, SC=322 mp 901.600
8 Teren aferent – Secţia Fiziologie – 1493 mp 209.020
9 Secţia Contagioase, SC=402 mp 1.125.600
10 Teren aferent – Secţia Contagioase – 1400 mp 294.000
11 Policlinică, suprafaţă construită desfăşurată=2276 mp 3.859.853
12 Teren aferent – Policlinică – 770 mp 215.600
13  Cabinet medical şcolar din cadrul Dispensarului medical nr.1, 

SC=62,54 mp 
45.029

14 Teren aferent-Cabinet medical şcolar- 62,54 mp 11.257
15 Cabinet stomatologic din cadrul Dispensarului medical nr.1, 26.237



SC=36,44 mp 
16 Teren aferent – Cabinet stomatologic – 36,44 mp 6.559

Art.2. – Darea în administrare a imobilelor se va face pe bază de proces – verbal 
încheiat între cele două părţi.  

Art.3. – Prevederile HCL nr. 130/25.11.2004 se abrogă; 
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 

tehnice din cadrul  Primăriei municipiului Fălticeni. 
Art.5:   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr. DAN-IOAN DASCALU  
 
 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 27.03.2008 
Nr. 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                         
                        FĂLTICENI   
    

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 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. 
5317 / 07.03.2008; 

- 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. 5318/07.03.2008;  

 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 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, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 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 Suprafaţa totală

- m.p. - 
Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia Gării, 
f.n. 

100 x - - - - 

 
 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren în suprafaţă de 100 m.p. 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.  

    Art.4:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr. DAN-IOAN DASCALU  
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                         
                        FĂLTICENI        
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 100 m.p. teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situat pe  strada Magazia Gării, f.n., d-nei 
Gherasim Claudia - Gabriela, în vederea construirii unei locuinţe  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
5319 /07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 5320 / 07.03.2008;  
- cererea d-nei Gherasim Claudia - Gabriela, înregistrată la nr. 5334/06.03.2008; 

 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, 
aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 

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, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 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 atribuie în folosinţă gratuită d-nei Gherasim Claudia - Gabriela suprafaţa de  
100 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. Magazia Gării, f.n. 
(conform planului de situaţie anexat), în vederea construirii unei locuinţe. 
 Art.2: Beneficiara terenului este obligată să înceapă construcţia locuinţei în termen de 
1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală.  
 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titulara dreptului de folosinţă gratuită a 
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

    Art.6:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
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R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                     F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unor mijloace fixe şi obiecte 
de inventar aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din 

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. 5307/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 5308/ 
07.03.2008;  

- adresa nr. 1333/18.09.2007 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni; 
În baza prevederilor pct.1.1 şi pct.1.2 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 841/1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, 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 şi urbanism, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

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 şi 

obiecte de inventar aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din 
municipiul Fălticeni, prevăzute în anexa  care face parte din prezenta hotărâre; 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.  

Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                               Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU 
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
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R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI          
                     F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţului de vânzare al cărţilor poştale de promovare turistică a 

Muzeului " Mihai Băcescu" şi a Casei memoriale " Mihail Sadoveanu" din 
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. 5332/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 5333/ 07.03.2008;  

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, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, lit.”a”, 
art.47 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 stabileşte preţul de vânzare al cărţilor poştale de promovare turistică 
a Muzeului " Mihai Băcescu" şi a Casei memoriale " Mihail Sadoveanu" din municipiul 
Fălticeni, în cuantum de 1 leu/buc.; 
  Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni.  

Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia A.P.L. din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Prof.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU  
 
                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                   SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 27.03.2008 
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