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

H O T A R Â R E 
privind aprobarea organizării şi desfăşurării  festivităţilor şi evenimentelor  

Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2008 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 27237 din 31.10.2007; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 27238 din 

31.10.2007; 
În temeiul art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget finanţe, 

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, protecţie socială, 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. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al.1, art. 47 şi 
art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
           Art.1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Festivalului Naţional " Sculaţi gazde, nu dormiţi!", 
ediţia a XII a, a festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou, în perioada 26.12.2007 
- 31.12.2007, în Piaţa " Nada Florilor"  şi la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni; 
          Art.2. -  Festivităţile şi evenimentele Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2008 vor fi organizate de 
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni;  
          Art.3. -  Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei , din capitolul de cheltuieli 
67.02.50 - " Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei", pentru organizarea şi desfăşurarea 
Festivalului Naţional " Sculaţi gazde, nu dormiţi!", ediţia a XII a, în ziua de 27.12.2007, în Piaţa "Nada 
Florilor" de către Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni şi Fundaţia 
Culturală " Şezătoarea". 
          Art.4.  - Se aprobă alocarea de la bugetul local, capitolul 67.02.50 - " Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei", a sumei de 50.000 lei pentru organizarea festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor 
Crăciunului şi Anului Nou, în perioada 26.12.2007 - 31.12.2007, în Piaţa " Nada Florilor"  şi la sediul 
Primăriei Municipiului Fălticeni, conform programului prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
          Art.5. -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor şi Direcţiei 
economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
          Art.6.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Directia APL din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 30.11.2007 
Nr. 121 
 
 



 
 
                   R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
           F Ă L T I C E N I          
                                                       
                                                                                                                            
 
         H O T A R Â R E 
privind rezilierea contractelor de concesiune încheiate în data de 22.09.1998 între Primăria 
municipiului Fălticeni şi dl. Moisei Ioan, respectiv d-na Moisei Cătălina-Ionela (căsătorită 
Antoniu) şi vânzarea suprafeţei de 59,86 mp proprietatea privată a Municipiului Fălticeni 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
           -   expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 27982 din 
19.11.2007; 
           -    raportul de specialitate al Direcţiei tehnice  înregistrat la nr. 27983 din 19.11.2007; 
           - cererile d-nei Antoniu Cătălina-Ionela, înregistrate la nr. 13955/16.07.2007 şi nr. 
13953/16.07.2007; 
           -  cererile d-lor Moisei Aniţa şi Moisei Anca înregistarte la nr. 13954/16.07.2007 şi nr. 
13952/16.07.2007; 
           -    prevederile Cap. X, art. 18 din contractele de concesiune încheiate la data de 
22.09.1998; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, al. 2, lit. „c” şi al. 5, lit. „b”, art. 45, al.3, art. 47, art.. 
49 şi art.123, al. 3  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
           Art.1. - Se aprobă rezilierea contractelor de concesiune încheiate în data de 22.09.1998 
între Primăria municipiului Fălticeni şi dl. Moisei Ioan, respectiv d-na Moisei Cătălina-Ionela 
(căsătorită Antoniu), la cererea concesionarilor; 
           Art.2. - Se aprobă vânzarea suprafeţei totale de 59,86 mp teren situat în municipiul 
Fălticeni, str. Republicii, nr.8, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, teren aferent 
construcţiei- proprietate privată a d-nei Moisei Aniţa( cota de 10/16), Moisei Anca ( cota de 3/16) 
şi Anoniu Cătălina-Ionela ( cota de 3/16), conform planului de amplasament prevăzut în anexa            
nr. 1; 
           Art.3. - Preţul vânzării este de 54, 35 Euro/mp, conform raportului de evaluare întocmit de 
S.C. Art Ego Group S.R.L. Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 2; 
           Art.4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.5. - Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice şi 
Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

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

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 30.11.2007 
Nr. 120 



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

privind concesionarea directă a suprafeţei de 48 mp teren situat în municipiul Fălticeni,  
str. Şcoala Domnească, nr. 2 , proprietate privată a municipiului Fălticeni, d-lui Doroftei 

Gabriel în vederea extinderii construcţiei 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
           -   expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 27245 din 
31.10.2007; 
           -    raportul de specialitate al Direcţiei tehnice  înregistrat la nr. 27246 din 31.10.2007; 
           -   cererea nr. 27994/19.11.2007 adresată Consiliului Local al Municipiului Fălticeni; 
 În temeiul prevederilor art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările anterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, 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, al. 2, lit. „c” şi alin. 5, lit. „b”, art. 45, alin. 3, 
art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
            Art.1. - Se aprobă concesionarea directă, pe o perioadă de 49 de ani, a suprafeţei de 48 
mp teren situat în municipiul Fălticeni, str. Şcoala Domnească, nr. 2 , proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, d-lui Doroftei Gabriel, în vederea extinderii construcţiei, conform planului de 
situaţie anexat; 
            Art.2.(1)Se stabileşte taxa de redevenţă în cuantum de 50,08 lei/mp               
conform fişei de evaluare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
                     (2) Redevenţa va fi achitată în termen de 5 ani de la data încheierii contractului de 
concesiune şi se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei; 
                     (3) Încheierea contractului de concesiune se va face în cel mult 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii.  
             Art.3. - Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  Direcţiei tehnice  
şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

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

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR MUNICIPIU  
                      Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 30.11.2007 
Nr. 119 



 
              
                     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 inchirierea unor locuinte in regim de locuinta de necesitate 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.27978/19.11.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.27979/19.11.2007 ; 

- procesul verbal al sedintei comisiei de repartizare a locuintelor, inregistrat sub 
nr. 25876/22.11.2007 ; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 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. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi 
art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
Art. 1. – Se aproba inchirierea imobilelor, in regim de locuinta de necesitate,  

proprietatea a Municipiului Falticeni, dupa cum urmeaza : 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Gagiu Narcisa Mihai Eminescu nr. 13 
2. Padurean Viorica Victoriei nr. 80 
3. Padurean Elvis Victoriei nr. 80 
4. Bangaro Remus Gheorghe Plt. Iordache nr. 3 
5. Varga C. Constantin Ana Ipatescu nr. 51 
 
Art.2. - Inchirierea se va face pe o perioada de 2 ani. 
Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art.4.  -  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 30.11.2007 
Nr. 118 



 
 
 

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 criteriilor de repartizare a locuintelor sociale si a celor construite prin 

programul A.N.L 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.27247/31.10.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.27248/31.10.2007 ; 

- procesul verbal al sedintei comisiei de repartizare a locuintelor, inregistrat sub nr. 
25876/22.11.2007 ; 

În baza prevederilor art. 43 din Legea 114 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 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. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi 
art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
Art. 1. – Se aproba criteriile si punctajele in baza carora se repartizeaza locuintele din 

fondul locativ, prevazute in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului 

spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art.3.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
  Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 30.11.2007 
Nr. 117 

 
 
 

 
 



                      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 vânzarea unor   locuinţe către titularii contractelor de închiriere,  

în conformitate cu prevederile Legii 85/ 1992, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.27239/31.10.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.27240/31.10.2007 ; 

- cererea d-nului Andronic Adrian inregistrata sub nr. 29.10.2007 ; 
- cererea d-nei Gavrilescu Mariana inregistrata sub nr. 27353/09.11.2007 ; 
- cererea d-nului Afilipoaiei Fanica inregistrata sub nr. 24484/12.11.2007 ; 
- cererea d-nului Chiriac Pavel inregistrata sub nr. 27729/13.11.2007 ; 
În baza prevederilor art. 1 din Legea 85 / 1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 

altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, 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, protecţie 
socială, 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. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi art.49 din 
Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă vânzarea locuinţelor  către titularii contractelor de închiriere, în 
conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Andronic Adrian 1 Mai, bl. 2B, sc. B, ap. 9 
2. Gavrilescu Mariana 2 Graniceri, bl. 23, sc. C, ap. 17 
3. Afilipoaiei Fanica Maior Ioan, bl. 6P, ap. 30 
4. Chiriac Pavel Al. Nucului, bl 5, ap. 34 

 
Art.2 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului 

spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art.3.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 30.11.2007 

Nr. 116 
 
 
 



 
 

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 coeficienţilor de zonă în vederea calculării preţurilor imobilelor 

supuse vânzării în condiţiile Legii nr. 85 / 1992 şi ale Legii 112 / 1995, 
 cu modificările şi completările ulterioare  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.27241 / 
31.10.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.27242 / 31.10.2007 ; 

În baza prevederilor art.1 din Legea nr. 85 / 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 
altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct.14 din anexa nr.1 la Decretul – 
Lege nr. 61 / 1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 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. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi 
art.49 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
Art. 1. – Se aprobă valoarea coeficienţilor de zonă pentru calculul preţului de 

vânzare a imobilelor supuse vânzării în condiţiile Legii 85 / 1992 şi ale Legii nr. 112 / 
1995, după cum urmează:  

 
ZONA „A”   + 10 % 
ZONA „ B” + 5 % 
ZONA „C” + 3 % 
ZONA „D” + 0 % 

 
Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
Art.4.  -  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR MUNICIPIU  
                          Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 30.11.2007 

Nr. 115 



 
           R O M A N I A 

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

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai  
persoanelor cu handicap pe anul 2008  

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 27233 
din 31.10.2007; 

- raportul de specialitate al Biroului de Asistenţă Socială înregistrat la nr. 27234 
din 31.10.2007; 

În temeiul art. 6, al. 2, din Normele metodologice privind condiţiile de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 
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. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 45, 
al.1, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. - Se aprobă pentru anul 2008 un număr de 180 de asistenţi personali pentru 
persoanele cu handicap din municipiul Fălticeni, jud. Suceava;  
 Art.2. - Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în 
conformitate cu prevederile Legii 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Art.3. -   Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Biroului de 
Asistenţă Socială şi Serviciului Resurse Umane - Salarizare din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

Art.4   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Biroul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
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                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 
                        FĂLTICENI                                                                                               

                                                                                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea efectuării plăţii în sumă de 5420 lei reprezentând cheltuieli  

de judecată stabilite conform Deciziei nr. 4085/18.05.2007, Sentinţei civile  
nr. 1142/06.07.2007 şi Sentinţei civile nr. 1155/11.07.2006, rămase definitive 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
27235 din 31.10.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 27236 din 31.10.2007;  

- Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 4085/18.05.2007, Sentinţa 
civilă nr. 1142/06.07.2007 şi Sentinţa civilă nr. 1155/11.07.2006 ale 
Tribunalului Suceava; 

 În temeiul prevederilor art.20, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finanţele publice locale;  
 În baza prevederilor 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 baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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. 10, ale art.21, alin. (5), art. 36, alin. 1 şi ale art. 
45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E     
   Art.1: Se aprobă efectuarea plăţii în sumă de 5420 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite conform Deciziei nr. 4085/18.05.2007, Sentinţei civile nr. 
1142/06.07.2007 şi Sentinţei civile nr. 1155/11.07.2006, rămase definitive şi irevocabile; 
   Art.2: Suma prevăzută la art.1 se va plăti din sumele aprobate prin bugetul local 
la Capitolul 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, Articolul 20.25 " Cheltuieli 
judeciare şi extrajudiciare";               
             Art.3: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

   Art.4. Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni 
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                    R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
           F Ă L T I C E N I          
                                                                                                               
 
         H O T A R Â R E 
privind aprobarea Caietului de sarcini al licitaţiei publice deschise având ca obiect 
executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii " Construire grădiniţă - 6 grupe 

cu program normal, în Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
           -   expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 28154 
din 23.11.2007; 
           -    raportul de specialitate al Serviciului Administrativ - Control  înregistrat la             
nr. 28156 din 23.11.2007; 
 În temeiul prevederilor art. 18, alin. 1, lit. a, art. 20 şi art. 35 din O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
anterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, 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. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, 
art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
            Art.1. - Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei publice deschise având ca obiect 
executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii " Construire grădiniţă - 6 grupe cu 
program normal, în Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
             Art.2. - Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine comisiei 
de evaluare a ofertelor, numită prin dispoziţia primarului. 

   Art.3. Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Administrativ - Control din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni 
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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  studiului de fezabilitate pentru obiectivul " LOCUINŢE SOCIALE 
PENTRU CHIRIAŞII EVACUAŢI DIN CASELE NAŢIONALIZATE - str. Magazia Gării, 

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. 27980/ 
19.11.2007 ;  
               - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 27981 / 
19.11.2007; 

În conformitate cu prevederile art.25, alin1, art.50 si art.56, alin.1 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.c, art.45, alin.1, art. 47 şi 
art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul " LOCUINŢE SOCIALE 
PENTRU CHIRIAŞII EVACUAŢI DIN CASELE NAŢIONALIZATE - str. Magazia Gării, 
municipiul Fălticeni", prevăzut în anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
           Art.2. – Direcţia tehnică 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 Mun. Fălticeni 
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                      R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
           F Ă L T I C E N I          
                                                                                                               
 
 
 
         H O T A R Â R E 

privind modificarea zonelor de impozitare pentru segmentul din str. 2 Grăniceri 
cuprins între treptele spre Cimitirul Grădini şi str. Plugari 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
           -   expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 27985 
din 19.11.2007; 
           -    raportul de specialitate al Direcţiei tehnice  înregistrat la nr. 27986 din 
19.11.2007; 
           -   cererea nr. 19338/04.10.2006 adresată Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „b” şi al. 4, lit. „c”, art. 45, al.1, art. 
47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
           Art.1. - Se aprobă modificarea zonelor de impozitare pentru segmentul din str. 2 
Grăniceri cuprins între treptele spre Cimitirul Grădini şi str. Plugari din zona de impozitare 
A în zona de impozitare C; 
           Art.2. - Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

Art.3. Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni 
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                     R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
           F Ă L T I C E N I                                                           
 
 
 
         H O T A R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

transport în regim de taxi şi de închiriere, pe raza municipiului Fălticeni 
  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 27243 
din 31.10.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Control înregistrat la            
in 31.10.2007; 

În temeiul art. 13, lit. a din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19, lit. c din Legea nr. 
92/2007 a serviciilor de transport public local şi Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, 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 i Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 14, art. 45, 
al.1, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
           Art.1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
transport în regim de taxi şi de închiriere, pe raza municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre; 
 Art.2. -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
Administrativ Control din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

Art.3. Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Administrativ Control din cadrul Primăriei Mun. Fălticeni 
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