
      R O M Ă N I A 
 JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
   CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                                                                           
              H O T A R Â R E 

privind aprobarea organizării şi desfăşurării  Festivităţilor şi Evenimentelor Sărbătorilor 
Crăciunului şi Anului Nou 2010 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 26797 din 
11.11.2009; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 26798 
din 11.11.2009; 

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, comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

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 aprobă organizarea şi desfăşurarea  Festivităţilor şi Evenimentelor Sărbătorilor 
Crăciunului şi Anului Nou 2010, în perioada 25.12.2009 - 31.12.2009, în Piaţa " Nada Florilor"  şi 
la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
          Art.2. - Festivităţile şi evenimentele Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2010 vor fi 
organizate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni.  
          Art.3.  - Se aprobă alocarea de la bugetul local, Cap. 67.02.50. „ Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei”  a sumei de 20.000 lei, pentru organizarea şi desfăşurarea festivităţilor 
şi evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2010.    
          Art.4. - Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor şi 
Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
         Art.5.  -    Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                          prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                            
               Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 26.11.2009 
Nr. 86 



            ROMÂNIA 
   JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I                          
       CONSILIUL LOCAL 

                                                                         
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

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

Fălticeni, înregistrată sub nr. 26799/11.11.2009; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat sub nr. 26800/11.11.2009; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 - dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 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 ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
         În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c) si art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1.  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1)Textul de la poziţia nr. 565, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: ”teren situat in 
municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, str. Nicolae Beldiceanu, N=proprietate publică, S=str. 
Nicolae Beldiceanu, E=str. Nicu Gane, V= proprietate publică; Suprafaţa = 5.809 m.p.”  

(2)Textul de la poziţia nr. 565, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „45.675”. 
Art.2.   Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 74/24.09.2009 se 

abrogă. 
          Art.3.  Primarul municipiului şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.           
 
                         PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                                                    prof. Vasile Sburlea 

                                                                                         Contrasemnează: 
                                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                            Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.11.2009 
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            ROMÂNIA 
    JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I                           
      CONSILIUL LOCAL                     
                                                   
   

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare 

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

Fălticeni, înregistrată sub nr. 26801/11.11.2009; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat sub nr. 26802/ 11.11.2009; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 - dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 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 ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
           În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2) lit. c) si art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1.  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.  Primarul municipiului şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.     
       
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                               prof. Vasile Sburlea 

                                                                                        Contrasemnează: 
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 
 
 
Fălticeni, 26.11.2009 
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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 

HOTĂTÂRE 
privind aprobarea efectuării plăţii de 0,30 lei/m.p. reprezentand chiria aferenta 
terenului în suprafaţă de 114.480 m.p. – 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. 
26803/20.11.2009; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 26804/20.11.2009; 
- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Baia privind aprobarea taxelor 

şi impozitelor locale;  
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, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ şi 
ale 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. , 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 0,30 lei/m.p. reprezentând chiria 
pe anul 2009 a terenului în suprafaţă de 114.480 m.p., 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 reprezentand chiria va fi alocată de la capitolul 70.02.50 „Alte 
servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”. 

Art.3. – Direcţia economică si Directia tehnica din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
                              prof. Vasile Sburlea 

                                                                                         Contrasemnează: 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.11.2009 
Nr. 89 
 
 
 



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

H O T A R Â R E 
privind aprobarea Convenţiei dintre Municipiul Fălticeni şi Banca Transilvania S.A. 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 26805 
din 11.11.2009; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 26806 din 
11.11.2009; 

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, comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „e” şi al. 7, lit. „a”, art. 45, al. 2, lit. f, 
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 aprobă Convenţia dintre Municipiul Fălticeni şi Banca Transilvania 
S.A. având ca obiect amplasarea unui automat bancar la sediul Bibliotecii Municipale “ 
Eugen Lovinescu” Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2. -  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine  Direcţiei 
economice şi Direcţiei tehnice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
          Art.3.  -    Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică ; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                    prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                           Contrasemneaza, 
                            SECRETAR MUNICIPIU                
                            Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 26.11.2009 
Nr. 90 
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