
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                             
            H O T A R Â R E 
privind  aprobarea Regulamentului de atribuire a lo curilor de parcare în municipiul 

Fălticeni şi a tarifelor aferente acestora 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman înregistrată 
la nr. 22201 din 02.11.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 22202 din 
02.11.2012; 

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, Comisia 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. 5, pct. 2, lit. j din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 128, alin. 1, lit. d din 
O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a,  art. 45, alin. 3, 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 Regulamentu l de atribuire a locurilor de parcare în 
municipiul F ălticeni, conform anexei nr. 1. 
            Art.2.  –  Se aprobă tarifele de utilizare a locurilor de  parcare din municipiul 
Fălticeni după cum urmează: 

I. Pentru parc ările de re şedint ă, prevăzute în anexa nr. 2, 
tariful de bază se stabileşte în cuantum de 120 lei/an/loc de parcare. În 
cazul organizării licitaţiei publice cu strigare, preţul de pornire se 
stabileşte în cuantum de 120 lei/an/loc de parcare. 

II. Pentru parc ările publice cu plat ă, prevăzute în anexa nr. 3: 
- 1 leu/oră/ loc de parcare 
- 5 lei/zi/loc de parcare (abonament zilnic) – timp de staţionare – 10 ore 
- 40 lei/lună/ loc de parcare (abonament lunar) 
- 150 lei/6luni /loc de parcare (abonament bianual) 



- 240 lei/12 luni/ loc de parcare (abonament anual) 
           Art.3.  – Tariful de utilizare a locurilor de parcare pentru agenţii economici care 
deservesc spaţiile comerciale din municipiul Fălticeni se stabileşte în cuantum de 20 
lei/lună/loc de parcare; 
          Art.4.  –   Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5.  – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

 
 
                     
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    

                               
                                  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 103                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                              
             H O T A R Â R E 

privind  aprobarea Regulamentului privind stabilire a normelor referitoare la 
deţinerea câinilor pe teritoriul Municipiului F ălticeni 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman înregistrată 
la nr. 22199 din 02.11.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu înregistrat la nr. 22200 din 
02.11.2012; 

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, Comisia 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 O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
prevederilor O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau 
agresivi, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1, 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 Regulamentu l privind stabilirea normelor referitoare la 
deţinerea câinilor pe teritoriul Municipiului F ălticeni, conform anexei care face parte 
din prezenta hotărâre. 
          Art.2.  – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    

                                                                
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

 
Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 104                             



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                  
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea licita ţiei publice deschise privind închirierea spa ţiului în 
suprafa ţă de  449,69 m.p. situat la subsolul imobilului din str. Maior Ioan nr. 1 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 22203/02.11.2012; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  
înregistrat la nr. 22204/02.11.2012; 

            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 Comisia 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 proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, 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 privind închirierea spaţiului 
în suprafaţă de  449,69 m.p. situat la subsolul imobilului din str. Maior Ioan nr. 1, în 
vederea amenajării unui spaţiu comercial; 
          Art.2:  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată pentru 
închirierea spaţiului în suprafaţă de 449,69 m.p., situat la subsolul imobilului din str. Maior 
Ioan nr. 1, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform anexei la prezenta 
hotărâre. 
         Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 800 lei/lună/total 
suprafaţă închiriată, la care se aplică lunar indicele de inflaţie comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică. 
         Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu                                                                                    

                                                              
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 105                      



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                H O T A R Â R E 

privind  vânzarea unor suprafe ţe de teren – proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman înregistrată 
la nr. 22205 din 02.11.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 22206 din 
02.11.2012; 

- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. “ART – EGO GROUP” S.R.L. 
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 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. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b,  art. 45, alin. 3, 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 vânzarea suprafeţei de 51 m.p. teren, situată pe str. Anton 
Holban f.n. , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 1 , către 
d-na Iruc Rodica, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Anton Holban, nr. 1A.  
            Art.2.  -  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 125 m.p.  teren, situată pe str. 
Topitoriei, nr. 8 , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 2 , 
către S.C. OMNIA SERVICE SRL Fălticeni, cu sediul în  în municipiul Fălticeni;  
            Art.3.  -  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 111 m.p.  teren, situată pe str. Caporal 
Movileanu nr. 36 , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 3 , 
către dl. Verdeş Traian, domiciliat în municipiul Fălticeni, str.Republicii, bl. 44, sc. C, ap. 4; 
            Art.4.  -  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 162 m.p.  teren, situată pe str. 
Boto şanilor nr. 19 , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 4 , 
către d-na Marian Ana, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Botoşanilor, nr. 19; 
 
            Art.5.  -  Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 – 4 se 
stabileşte conform rapoartelor de evaluare întocmite de către S.C. “ART – EGO GROUP” 
S.R.L. Fălticeni, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 51 m.p. teren, situată pe str. Anton Holban f.n.  – 104,05 lei/m.p.; 



2. suprafaţa de 125 m.p.   teren, situată pe str. Topitoriei, nr. 8 – 65,20 lei/m.p.; 
3. suprafaţa de 111 m.p.  teren, situată pe str. Caporal Movileanu nr. 36 – 77,07 

lei/m.p.; 
4. suprafaţa de 162 m.p.  teren, situată pe str. Boto şanilor nr. 19 – 67,78 lei/m.p. 

            Art.6.  -  Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale a terenurilor 
supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către cumpărători. 
           Art.7.  - Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Dr. Ioan Corduneanu 

 
 
 

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
 
 
Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 106                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                         
                                                                                                                        

HOTĂRÂRE 
 privind reorganizarea Comisiei pentru întocmirea i nventarului bunurilor care alc ătuiesc 

domeniul public al municipiului 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. 
22207/02.11.2012; 

- raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 22208/02.11.2012; 
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. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. art. II, alin. 2 din 
H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin. 1, 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 reorganizarea Comisiei pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Fălticeni, în următoarea componenţă: 

1. Primar, prof. Cătălin Gheorghe Coman – preşedinte 
2. Secretar municipiu Mihaela Busuioc – secretar 
3. Dir. Direcţia economică, ec.  Laura Florea – membru 
4. Dir. D.G.A.O.P., ing.  Paul Buhlea – membru 
5. Dir. Direcţia tehnică, ing. Anton Naforniţă - membru 

         Art.2: Comisia prevăzută la art. 1 va proceda la reactualizarea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Fălticeni 
         Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 

 
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 107                           
 



                                                         R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                       
            H O T A R Â R E 

privind  acordarea dreptului de uz şi de servitute asupra unor suprafe ţe de teren, 
proprietatea municipiului F ălticeni, în favoarea S.C.  E.ON  GAZ DISTRIBU ŢIE S.A. – 

Regiunea Est 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman înregistrată 
la nr. 22661 din 07.11.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 22662 din 
07.11.2012; 

- solicitarea S.C.  E.ON  GAZ DISTRIBUŢIE S.A. – Regiunea Est înregistrată sub 
nr. 22445/05.11.2012; 

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. 109 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a 
gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „c”, art. 45, al. 3, art. 47,  art. 49 şi 
art. 124 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 acordă dreptul de uz şi de servitute asupra următoarelor suprafeţe de 
teren, proprietatea municipiului Fălticeni, în favoarea S.C.  E.ON  GAZ DISTRIBUŢIE S.A. 
– Regiunea Est , în vederea instalării unui număr de 4 Staţii Protecţie Catodică: 

1. 2 m.p. – str. Avram Iancu nr. 3 
2. 2 m.p. – str. Magazia Gării nr. 9 
3. 2 m.p. – str. Ion Creangă nr. 123 
4. 2 m.p.-  str. Plutonier Ghiniţă nr. 2 

          Art.2.  - Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietatea 
municipiului Fălticeni se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei reţelelor de 
gaze natural;. 
          Art.3.  -   Amplasamentele pentru care se solicită acordarea dreptului de uz şi de 
servitute vor fi supuse autorizării şi avizării Direcţiei tehnice - Serviciul Urbanism din cadrul 



Primăriei municipiului Fălticeni şi sunt prevăzute în planurile de situaţie care constituie 
anexe la prezenta hotărâre; 
          Art.4.   -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Dr. Ioan Corduneanu 

         
 
                                                              

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
 
 
Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 108                             
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
   JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
                                 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului F ălticeni în Adunarea General ă a 

Acţionarilor a S.C.ACET S.A. Suceava  
 
 

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, prof.Gheorghe-Cătălin 
Coman, înregistrată la nr.  22207/ 02.11.2012; 

- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 22208/02.11.2012; 
- adresa nr. 17591/01.11.2012 transmisa de S.C.ACET S.A. Suceava; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

In temeiul prevederilor Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3, pct. 2, lit. a din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 

      În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, şi alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi 
art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
            Art.1: Se desemnează d-l/d-na consilier local, ing. B ĂRĂSCU CRISTIAN,              
în calitate de reprezentant al Municipiului Fălticeni în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
S.C.ACET S.A. Suceava. 

Art.2: Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 131/25.11.2004 se abrogă. 
Art.3: Ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 

desemnate. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Dr. Ioan Corduneanu 

 
 

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 28.11.2012 
Nr. 109                          
 



ROMÂNIA 
   JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
                                               

                                 
HOTĂRÂRE 

privind imputernicirea S.C.ACET S.A Suceava in vede rea selectarii candidatilor 
pentru functiile de membri ai consiliului de admini stratie  

 
 

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, prof.Gheorghe-Cătălin 
Coman, înregistrată la nr. 22811/09.11.2012; 

- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 22812/09.11.2012; 
- adresa nr. 17966/08.11.2012 transmisa de S.C.ACET S.A. Suceava; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

In temeiul prevederilor Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3, pct. 2, lit. b si art. 29, alin. 
1, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 

      În conformitate cu prevederile art. 36, alin. , art. 45, alin. 1 şi art. 50 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 
            Art.1: Se împuterniceşte S.C.ACET S.A Suceava, prin consiliul de administraţie în 
funcţie, să efectueze procedurile necesare în vederea selectării candidaţilor pentru 
funcţiile de membri ai consiliului de administratie din următorul mandat. 

Art.2: Ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine S.C.ACET 
S.A.Suceava. 
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                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor func ţii publice din statul de func ţii al aparatului de 

specialitate al primarului municipiului F ălticeni . 
 

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

            -  expunerea de motive a d-lui primar, Prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 23790/23.11.2012; 
            -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la 
nr. 23791/23.11.2012; 
           -  raportul final al Comisiei de examinare înregistrat sub nr. 22803/08.11.2012 ; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ 
si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            În temeiul prevederilor art. 64, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 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 transformarea a 6 funcţii publice din statul de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, urmare a promovării examenului, după 
cum urmează : 

1. O funcţie publică de inspector, gradul profesional principal din cadrul Serviciului 
financiar-contabilitate se transformă în inspector, gradul profesional superior. 

2. O funcţie publică de inspector, gradul profesional principal din cadrul Corpului de 
control comercial se transformă în inspector, gradul profesional superior. 

3. O funcţie publică de inspector, gradul profesional principal din cadrul 
Compartimentului relaţii publice se transformă în inspector, gradul profesional 
superior. 

4. O funcţie publică de inspector, gradul profesional principal din cadrul Seviciului 
public de asistenţă socială se transformă în inspector gradul profesional superior. 

5. O funcţie publică de inspector, gradul profesional principal din carul 
Compartimentului de stare civilă se transformă în inspector, gradul profesional 
superior. 

6. O funcţie publică de inspector, gradul profesional principal din cadrul Serviciului 
impozite şi taxe se transformă în inspector, gradul profesional superior. 



 Art. 2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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