
         R O M Ă N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                    
                                                                                                                              
                                                     H O T A R Â R E 
privind aprobarea organiz ării şi desf ăşurării  Festivit ăţilor S ărbătorilor Cr ăciunului şi Anului 

Nou 2012 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 21041 din 
07.11.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 21042 
din 07.11.2011; 

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, Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 2, lit. 
a, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
           Art.1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea  festivităţilor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului 
Nou 2012, în perioada 25.12.2011 - 31.12.2011, în Piaţa " Nada Florilor"  şi la sediul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, conform programului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
          Art.2.  - Festivităţile Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2012 vor fi organizate de Consiliul 
Local şi Primăria Municipiului Fălticeni.  
          Art.3.   - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, pentru organizarea şi 
desfăşurarea Festivităţilor şi Evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2012.    
          Art.4.   -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor şi 
Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ec. Cătălin Costea 

                                                                                          
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 
      
Falticeni, 24.11.2011 
Nr. 67 



ROMANIA
JUDETUI, SI]CEAVA

CO]\SII,II]1, I,OCAI, AI, MIJNICIPIl]I,t]I
I'AI,'fIC'I'NI

norinAne
privind stabilireu impozitelor Si taxelor locale aplicabite in anal.fiscul 2012

consiI iuI local ai mur-ricipiLrI, i  Fdlt iceni, - iudefr,r l  sncea'a;
AvAnd.in veclere:
-expuner:ea de motive a d-lr-ri primar, ing. Vasile Tof'an, inregistratd Ia nr.21039 din

07 .11.2011
-raportul de specialitate al Servicir,rlui Impozite si Taxe, inregistrat la nr. 21040 di1

47 .11 .2011 ;
in baza avizelor cornisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

fineinte, administrarea domeninlui public si privat al municipir,rlr-ri, servicii si comert, coniisiej
pentl'u inrratamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement,
comisiei pentru administratia publica, jr-rridica, apararca orclinii publice, respectarea drepir-rrilor si
libertatilor" cetatenesti qi comisiei pentru amenajarea teritoriului gi urbanism , realizarea lucrdrilor
pubiice, proteclia mediului, conservarea monumentelor istorice gi de arhitectura,

AvAnd in vedere prevederile L,egii nr. 57112003 privind Codr-ri fiscal, Titlul IX. privincl
irrpoziteie gi taxele locale, arL. 288 pct.(l); prevederile Hotdr6rii Guvelnulr_ri nr.44/2004 pentru
aprt'obarea Nonlelor rlretodologice de aplicale a Coclului fiscal, pct. 224 si pct.290"t aiin(Z);
prevecielile HotirArii ClLrvernuluinr.95612009, apdrr-rt in Moiritor"ul Oficial ai Rom6niei. partea I
irr data de24-09.2009. plivind nivelurile pentru valorile impozabile, impoziteie gi taxeie locale Ei
alte taxe asimilate acestora, pt:ecum qi amenzile aplicabiie incepancl cu anul fiscal 2010;
prevederile art.5 alin.(1)qi(2), art.20 alin.(1) iit. b din Legea nr.27312006 prir,,ind finanlele
publice locale qi prevederile Ordonanlei nr 3013L08.2011 pentrr-r modificarea gi co'ipletarea
Codului Fiscal,

In temeiul dispozif i i lor art.36, al in (2), l i t .  b, al in. (4)" l i r .  c din Legea nr.Z15l200l a
administrafiei publice 1ocale, republicata. cu modif-rcarile si completarile ulterioare;

IrorARAgi|E:

Art.1. Se stabilesc valor: i le impozabile. impozitele. taxele locale, gi amenzile. in sume
fixe saLt cote ploe;entuale. pentrll anril 2012. astfel cum suut redate in anexa care face parte
integrantd diu prezenta hot.lrAre.

Lrt.2.ImpozitLrl pe clacl ir i le proprietatea persoanelor f izice, se cletermina prin aplicarea
cotei de 0' l% asupra valolii cl[dirilor detenninatd in anexa la prezenta hotdr-Are.

Art. 3. Inipozitui pe claclidle proprietatea persoanelor juriclice este cle 1,3% dinvaloarea
inregistrata iri coirtabilitate pentru cladirile reevaluate ln ultinrii trei ani antedori anului fiscal de
rel'erinta, c1e l0% pentru cladirile care nu aLr f.ost reevali-rate in ultin-rii 3 ani anterior:i ar-u-rlui fiscal
de Isfs11t15 9i de 30% pentru cladirite care nlr aLr fbst reevaluate in ultimii .5 ani anterio'i anuhLi
fiscai de ref-er:intd.



Art. 4. Impozitui/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren gi impozitul pe mijloacele
transpotl sunt creante fiscale anuale, care se pl5tesc in doud rate egale, pdnd"Ia 31 nrartie gi
septenrbrie inclusiv. Pentru neplata la telrleuele e1'rLrnlate, contribuabilii datoreazd majordrt
irrtAtziele stabji i te potrivit  regiementdri lor iegale in vigoare.

Ar{ .5 .  Pent tu p la ta cr . r  ant ic ipat ie  a i rnpozi t i rJLr i  pe c lad i r i .  a  i r r rpoz i tLr lLr i  pe te len g i  a
impozitului pe rnijloacele de transport. datorate pentlu intregnl an, de catre persoanele fizice qi
.jr-rridice, pAnd la data de 31.03 .2012, se acordd o bonificalie de 10Yo.

Arf.6. Impozitul anual pe cladiri. pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiagi
buget locai cie cdtre contribuabili, persoane fizice sau jLrridice, de p6nd ia 50 de lei inclusiv,
f iecare" se plategte i trteglal pAnd Ia pl inrul telmen de plata.

Art. 7. ( 1) Persoaneie fizice care detin in proprietate dor-rd sau mai multe cladiri datoreazd
un impozi t  pe c lad i l i  r r ra jo la l  dLrpd c l rnr  r r r rneazh:
a) cu650/o pentru prinra clddire, in af'ara celei cle la adresa de dorniciliu;
b) cur 150% pentnr cea de a doua clddire, in afara celei de la adresa de domicilir-r;
c) cu 300% pentru cea de alreia clddire Ei r-rrmdtoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intrd sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate clddiri
dobdnditer prin succesir:ne legald.

(2)Ordinea nurnedcd a proprietdfilor se deternrinb in raport de anul dobAndirii cladilii.
indif-erent sub ce form5, rezultat din documentele care atestd calitatea de proprietar.

(3)Contribuabilii care intri sub incidenta alin. I au obligalia s5. depr-rn5. o declaralie
specialS la compartimentele de speciaiitate ale autoritalilor administra{iei pr:blice locale in a
cdror razd teritorial5 igi au domiciliul, precLrm gi la cele in a cdror razd, teritoriald sunt situate
clSdirile respective.

Art. 8. Se acorcia reducele de 5Ao/o de la plata impozituh-ri pe cl[diri pentlu o perioadd de
7 ani. ctt incepere de la data de intAi ianuarie a anului fiscal urmdtor finalizdrii lucrdrilor de
leabilitare. pentru ploprietarii apartamentelor din biociriile de locuinle qi ai imobilelor care au
executal lrrcriri de intervenlie pe cheltuiald proprie, pe baza procesului-verbal de lecepfie ia
tenrinarea lucrdrilor. intocmit in condiliile legii. prin care se constatd rcalizarea mdsurilor cle
intervenlie recomandate de cdtre auditor:ul enelgetic in celtiflcatul c1e performantd energeticd sau.
dttpd caz. in raportul de ar-rdit energetic, astfel cun-i este previzut in Ordonanla de urgentd a
Guvernului nr. lgro0'9- privind cregtelea per'fomranlei energetice a blocurilor de locuinte.
aprobata cLt rnodificar:i gi cornpletdri prin L,egea ff ]-591?011.Prezenta hotf,rdre se aplica pentru
plata irnpozitelor qi taxelor locale datorate pe anul 2A12qi irtlA in vigoale incepAnd cu data
01 .01 .2012 .

Art.
cursul unui

Art.
Telinicd din
hotarAri.

PRE$EDINTE D
E,c. Cdtdlin

Contrasemneazd,
SECRETAR MUNICIPIU

Fdl t i cen i ,  24-11 .
Nr .  6B

de
J U

de

9 . Cota de impozit pentn-i clddirile cu destinalie tudsticd ce nu funclioneaza in
an calendaristic este de 5Yo din valoarea de inventor a clbdirii.
10.  Serv ic iu l  I rnpozi te  g i  Taxe.Sen,iciul Administrativ Control Achizitii si Directia

ql lr 'ceni vol dirce la indeplirr ire prevederi le plezentei

Mihaela Busuioc



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

                                                                                                       
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe construit ă din fondurile statului, situat ă în 
municipiul F ălticeni, str. Maior Ioan nr. 4 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
21769/18.11.2011; 
            -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
21770/18.11.2011;  
            -  procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locativ, proprietatea Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 21725/17.11.2011; 

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 şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
            În baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 3 şi art. 
49, 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:  Se aprobă repartizarea prin închiriere a unei locuinţe construite din fondurilor 
statului, situată în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 4, d-lui Nechifor Neculai, domiciliat în 
municipiul Fălticeni, str. Ştefan cel Mare nr. 41. 
     Art.2:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul 
părţilor. 
                Art.3:  Cuantumul chiriei va fi stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
               Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ec. Cătălin Costea 
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 
      
Falticeni, 24.11.2011 
Nr. 69 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                            
                                                                                                           
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea unei locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, situat ă în municipiul 

Fălticeni, str. Topitoriei, bl. 2, ap. 17,  
d-nei Dasc ălu Elena 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  nr. 
21771/18.11.2011; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
21772/18.11.2011;  
            -  procesul – verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative,  înregistrat la nr. 
21725/17.11.2011; 

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 şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
           În baza prevederilor art. 15, alin. 5 - 7 din  H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 3 şi art. 
49, 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:   Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Topitoriei, bl. 2, ap. 17, d-nei Dascălu Elena. 
  Art.2:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile 
legii. 
             Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ec. Cătălin Costea 
                                                                                             Contrasem nează  

                                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 
      
Falticeni, 24.11.2011 
Nr. 70 



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FALTICENI
CONSIL IUL LOCAL

HorAnAnr
privind aprobarea unui schimb de terenuri dintre Municipiul Fdlticeni gi domnul

Molotac Dumitru

Consitiul local al Municipiului Fdlticeni judetul Suceava,
Avand in vedere',
-  cererea domnulu i  Molotac Dumit ru inregis t rata la  nr .20 j48118.10 2011;
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, inregistratd la nr.

20170t19 10 2410,
-  rapor tu l  de specia l i ta te a l  Di rect ie i  tehnice,  inregis t rat  la  nr .20171119 10 2011,
-  Rapor tu l  de evaluare in tocmi t  de S.C.  ART -  EGO GROUP S.R L F i l t iceni ,
in baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

f inante,  admin is t rarea domeniu lu i  publ ic  s i  pr ivat  a l  munic ip iu lu i ,  serv ic i i  s i  comert ,  comis ie i
pentru invatamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitat i  sport ive si de agrement,
comis ie i  peni ru admin is t rat ia  publ ica,  lur id ica,  aparatea ord in i i  publ ice,  respectarea dreptur i lor  s i
l ibertati lor cetatenesti gr comisiei pentru amenajarea teritoriului gi urbanism , rea|zarea lucrdri lor
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor rstorice gi de arhitecturd;

In temeiul prevederi lor art. 1763 din Codul civi l  aprobat prin Legea nr 28712009 cu
rnodif icir i le qi completir i le ulterioare, art. 5, al in.2 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea
publ ica g i  reg imul jur rd ic  a l  aceste ia,  cu modi f ic i r i le  9 i  complet i r i le  u l ter ioare.

In conformitate cu prevederi le art. 36, al in. 2, l i t  c, art. 45, al in 3 gi arL. 121, al in. 4 din
Legea 215 |  2001 a admin is t rat ie i  publ ice locale,  republ icata,  cu modi f icdr i le  Ei  completar i le
u l ter ioare;

HorAnAgrE:

Art.1.  Se aprobd schimbul dintre suprafata de 558 m.p. teren si tuatd pe str .
lon Creanga, f .n.(nr.cadastral  33063),  propr ietatea pr ivatd a Municipiului  Fal t iceni ,  g i
suprafata de 581 m.p. teren si tuata pe str .  lon Creanga, f .n.(nr.cadastral  33060),
propr ietatea domnului  Molotac Dumitru,  conform planur i lor  de s i tuat ie prevezute in
anexele nr.  1 gi  2.

Art.2. - Contractul de schimb se va incheia in formd autenticd.

Art.4.
Conrpa rtimentu lu i

Ducer la indepl in i rea preveder i lor  prezentei  hotdrdr i  revine
ju r id i l - ) i r o n t i o i  f o h n i d in  cadru l  Pr imdr ie i  munrc ip iu lu i  Fd l t i cen i

PRE$EDINTE D
Ec. Catalin

$EDrN
tea

Contrasemneazd,
SECRETAR MUNICIPIU

Fal t i cen i ,
N r .  7 1

24.11.2411



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                            
                                                                                                            
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea componen ţei consiliilor de administra ţie ale Colegiului Na ţional „ Nicu 

Gane” şi Şcolii generale cu clasele I – VIII nr. 1 „Al. I. Cu za”  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  nr. 
21043/07.11.2011; 

-  prevederile HCL nr. 8/08.02.2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
           În baza prevederilor art. 96, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
           În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 49, 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:  Se aprobă modificarea componenţei consiliilor de administraţie ale Colegiului Naţional 
„Nicu Gane” şi Şcolii generale cu clasele I – VIII nr. 1 „Al. I. Cuza”, după cum urmează: 

a) Dl. consilier local Gabriel Moroşanu se desemnează în consiliul de administraţie al Colegiului 
Naţional „ Nicu Gane”; 

b) Dl. consilier local Constantin Bulboacă se desemnează în consiliul de administraţie al Şcolii 
generale cu clasele I – VIII nr. 1 „Al. I. Cuza”; 

            Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor desemnate, 
Colegiului Naţional „Nicu Gane” şi Şcolii generale cu clasele I – VIII nr. 1 „Al. I. Cuza. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ec. Cătălin Costea 

                                                                                          
                                                                                          

                                                                                            Contrasemn ează  
                                                                                                         SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                                Mihaela Busuioc 
 
      
 
Falticeni, 24.11.2011 
Nr. 72 



ROMANIA

."'-iEilibJHfifilt*,
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnr
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea 6i

reahilitarea infrastructurii de apd gi dpa uzatd in aglomerarea Fdlticeni',

consiliul local al municipiului Fdlticeni, judetul suceava.
Avdnd in vedere.

expunerea de mot ive prezentatd de domnul ing Vasi ie Tofan, pr imarul
municipiului  Fal t iceni ,  inregistratd la nr.  22137 124.1 1.201 1,

-  raportul  de special i tate al  Direct ie i  tehnice,  inregistrat  la nr.  22138124.11.2011,
ln conformitate cu prevederile art 12, alin. 1, l i t. c Ai ar1. 28 din Legea nr.

24112006 privind serviciul de alimentare cu apa gi de canalizare, cu modificarile gi
completdr i le ul ter ioa re;

in baza avizelor comisiei  pentru programe de dezvol tare economico-sociala,
buget f inante,  administrarea domeniului  publ ic s i  pr ivat  a l  municipiului ,  servic i i  s i  comert ,
comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive
si  de agrement,  comisiei  pentru administrat ia publ ica,  jur id ica,  upuruiuu ordini i  publ ice,
respectarea drepturilor si l ibertati lor cetatenesti gi comisiei pentru amenajarea teritoriului
gi urbanism, realizarea lucrdrilor publice, protecfia mediului, conservarea monumentelor
istorice 9i de arhitecturd.;

In temeiul  preveder i le art  36,  a l in (4),  l i t  d,  a l in (6) t i t  a) ,  pct  14 s i  ar t .  45,
al in.  (1)  d in Legea nr.  21512001 a administrat ie i  publ ice locale,  republ icatd,  cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

HorAnA$rE

Art. 1. Se aprobd actualizarea Studiului de Fezabil itate pentru proiectul
,,fxtinderea gi reabil itarea infrastructuri i de apd gi apd uzatA in aglonrerarea Falticeni,,,
potrivit Memoriuluijustif icativ care face parte integranta din prezenia hotdrare

Art .Z '  Ducerea la indepl in i re a preveder i lor  prezeniei  hotarar i  revrne pr imarului
municipiului  Fal t iceni ,  pr in artrmen specialitate

PRE$EDINTE
Ec. Cdtalin

$E

Contrasemneazi
SECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc
Fdlt iceni, 24.11.2011
Nr.  73


