
 
                    ROMÂNIA 
              JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  
    
 

HOTĂRÂRE 
 privind preluarea dreptului de administrare a imob ilului - Sala “Pictor Aurel B ăeşu”,  

situat pe str. Ion Creang ă nr. 1, de la Muzeul de Art ă “Ion Irimescu” 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. 4108/27.02.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 4109/27.02.2013; 
În temeiul prevederilor art.867 şi urm.din  Codul Civil; 

          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, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art.10, art.36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin.3, 
art.49  şi art. 123 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 preluarea dreptului de administrare a imobilului - Sala “Pictor Aurel 
Băeşu”, situat pe str. Ion Creangă nr. 1, în suprafaţă de 234 m.p., proprietatea publică a 
municipiului Fălticeni,  de la Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni; 
          Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 19 din data de 31.01.2007 se abrogă. 
          Art.3  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
 

  Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni, 29.03.2013 
Nr. 24 
 



          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 viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  nr. 
4018/26.02.2013;  
        -  referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 4019/26.02.2013; 
        - 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. 122  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 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 - 6;  
Art.2: Prevederile HCL nr.24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător; 
Art.3: Anexele nr. 1- 6 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 Vasile Amariei 

 
          Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

 
Fălticeni, 29.03.2013 
Nr. 25 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  
    

HOTĂRÂRE 
privind organizarea licita ţiei publice deschise pentru închirierea suprafe ţei de 10 m.p. 

teren situat în Pia ţa “ Nada Florilor” 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. 4020/27.02.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la 
nr. 4110/27.02.2013; 

  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 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. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 
10m.p. teren situat în Piaţa “Nada Florilor” Fălticeni, în vederea amplasării unei tonete de 
îngheţată. 
Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea 
suprafeţei de 10m.p. teren situat în Piaţa “Nada Florilor” Fălticeni, în vederea amplasării unei 
tonete de îngheţată, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 160 lei/m.p./lună; 
Art.4: Durata termenului de închiriere este de 7 luni, începând cu data de 01.05.2013. 
Art.5: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

Fălticeni, 29.03.2013 
Nr. 26 



 
 
 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actului adi ţional la contractul de concesiune nr. 13117/28.01.1 999  

 
 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ec. Gheorghe Aldea, viceprimarul municipiului 
Fălticeni, înregistrată la nr. 4861/11.03.2013; 
 - raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4862/11.03.2013; 
  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 prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c, si art. 45, alin. (3)  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 actul adiţional la contractul de concesiune nr.13117/28.01.1999, prevăzut 
în anexa care face parte integranta din prezenta hotărare. 
Art.2.  Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului municipiului 
Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

 
 
Fălticeni, 29.03.2013 
Nr. 28 
 



                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  
    
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unor reprezentan ţi ai Consiliului Local al Municipiului F ălticeni în 
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii educa ţiei din cadrul unor unit ăţi de 

învăţământ preuniversitar din Municipiul 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. 4419/04.03.2013; 

- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 4420/04.03.2013; 
  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 
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.11, alin.1 şi alin. 4, lit. e din OUG nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul următoarelor unităţi de învăţământ 
preuniversitar: 

1. Colegiul „Vasile Lovinescu” –cons. local Liviu Grigoraş 
2. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 „Pinocchio” - cons. local Laurenţiu Daniel 

Tomescu 
Art.2:  Prevederile H.C.L. nr. 60 din data de 26.07.2012 se modifică în mod corespunzător.. 
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor desemnate.. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
  Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

 
Fălticeni, 29.03.2013 
Nr. 30 
 



                      ROMÂNIA 
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  
    
     

 
HOTĂRÂRE 

privind organizarea licita ţiei publice deschise pentru închirierea supafe ţei de 20 m.p. teren 
situat în incinta Şcolii Gimnaziale “Al.I.Cuza” 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. 
4425/05.03.2013; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la nr. 
4426/05.03.2013; 

 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 
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 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de  20 m.p. teren 
situatîn incinta Şcolii Gimnaziale “Al.I.Cuza” Fălticeni, în vederea construirii unui spaţiu comercial 
provizoriu. 
Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea 
suprafeţei de 20m.p. teren situatîn incinta Şcolii Gimnaziale “Al.I.Cuza” Fălticeni, în vederea construirii 
unui spaţiu comercial provizoriu, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 35 lei/m.p./lună; 
  Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Vasile Amariei 

 
          Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
Mihaela Busuioc  

 
Fălticeni, 29.03.2013 
Nr. 32 

 


