
 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 si a Legii nr. 112 / 1995, 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.22929/04.10.2007 ; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.22930 
/ 04.10.2007 ; 

- cererea d-nei Muntenu Maria inregistrata sub nr. 18832/03.09.2007 
- cererea d-nei Sava Lucica inregistrata sub nr. 16392/19.09.2007 ; 
- cererea d-nei Druga Alexandrina inregistrata sub nr. 16507/21.09.2007 ; 
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 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. „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 locuinţor  către titularii contractelor de închiriere, în 
conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992 si a Legii nr. 112/ 1995, după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Munteanu Maria  Plesesti Gane nr. 2 
2. Sava Lucica  Botosani nr 64 
3. Druga Alexandrina Al. Nucului, bl 5, ap. 41 
 
Art.2 -   Se aproba vanzarea in 24 rate lunare a locuintei  dnei . Sava Lucica 
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 Directia Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR MUNICIPIU  
                      Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 101 
 



 
          
 
                  R O M A N I A 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
           FĂLTICENI                                                        
 
 
 
         H O T A R Â R E 

privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice  

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 22935 din 
04.10.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 
22936 din 04.10.2007; 

În temeiul art. 6, al. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006, pentru 
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

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 al. 4, lit. „e”, 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 Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 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 Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
                CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR MUNICIPIU  
                      Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 95 



 
                     R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
            FĂLTICENI                                                       
 
 
 
 
         H O T A R Â R E 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni pentru 
perioada 2007-2013  

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 22937 din 
04.10.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la nr. 
22938 din 04.10.2007; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru 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 al. 4, lit. „e”, 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 Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni pentru 
perioada 2007-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. - Direcţia Administraţie Publică Locală 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 Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni. 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR MUNICIPIU  
   Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 96 
                        
 



            R O M Â N I A 
      JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                       

                        FĂLTICENI    
   

 
 

HOTĂRÂRE 
stabilirea taxei de copiere a documentelor produse şi gestionate de Primăria 

municipiului Fălticeni, precum şi a taxei de avizare a documentaţiilor PUD/PUZ  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la           
nr. 22939 / 04.10.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, înregistrat la nr. 22940 / 
04.10.2007; 

- prevederile H.C.L. nr. 14/31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a 
procedurii de adoptare a taxelor speciale;  

 În temeiul prevederilor art.282 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale anexei nr.1 din Legea nr. 350 / 2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanism, 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 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”b”, art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. 
c, art.45, alin.2, lit.”c” şi art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se stabileşte taxa de copiere a documentelor produse şi gestionate de 
Primăria municipiului Fălticeni în cuantum de 0,10 lei/pagină. 
      Art.2: Se stabileşte taxa de avizare a documentaţiilor PUD/PUZ, la cererea 
persoanelor interesate, în cuantum de 10 lei/aviz. 
               Art.3: Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt valabile începând cu data de 
01.11.2007. 
               Art.4:  Serviciul Impozite şi Taxe 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 Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 94 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu - 

construire locuinţă P+M, anexe şi împrejmuire", str. Obor, nr. 1,  
municipiul Fălticeni  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la           
nr. 22941 / 04.10.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22942 / 04.10.2007;  
 În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 / 
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor 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, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47 din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei construcţii cu 
destinaţia de locuinţă ( P + M), anexe şi împrejmuire, pe terenul în suprafaţă de           
856 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. Obor, nr.1 – proprietatea doamnei Irina Mirela 
Gabriela, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 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 Municipiului Fălticeni. 
 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU  
 Mihaela Busuioc   
 
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 98 
    
 

  



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                       
                        FĂLTICENI        
   
   
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ - Plan Urbanistic Zonal - pentru 

parcelare teren în vederea înstrăinării şi construirii de locuinţe, str. Panduri, f.n., 
municipiul Fălticeni 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la           
nr. 22943 / 04.10.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22944 / 04.10.2007;  
 În temeiul prevederilor art.25, 47, 50 şi a pct. 11 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 / 
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor 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, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47 din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru parcelarea suprafeţei de 12469 
mp teren, în vederea înstrăinării şi construirii de locuinţe în municipiul Fălticeni, str. 
Panduri, f.n, proprietatea fam. Asaftei Titianu Ion şi Viorica,  prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din 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 Municipiului Fălticeni. 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU  
  Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 99 
    
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ - Plan Urbanistic Zonal - Cartier 

de locuinţe Ţarna Mare, municipiul Fălticeni 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la           
nr. 22945 / 04.10.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22946 / 04.10.2007;  
 În temeiul prevederilor art.25, 47, 50 şi a pct. 11 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 / 
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza avizelor 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, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47 din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea unui cartier de locuinţe  
pe terenul în suprafaţă de 32820 m.p., situat în mun. Fălticeni, zona Ţarna Mare, de către 
SC EDILBUCOVINA SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 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 Municipiului Fălticeni. 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 100 
 
 
 
 
 
 
 



 
         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 acordarea avizului de principiu pentru executarea, pe teritoriul municipiului 
Fălticeni, a unor măsurători anemometrice în vederea amplasării unui „Parc eolian”  

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.22947 / 
04.10.2007 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.22948 / 04.10.2007 ;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, 

buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru 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 temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.”c” şi alin.5, lit.”c”,  art.45, alin.2, lit.”e”, 
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 acordă avizul de principiu pentru executarea, pe teritoriul municipiului 
Fălticeni, a unor măsurători anemometrice în vederea amplasării unui „Parc eolian”.  

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 Municipiului Fălticeni. 
 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Ing. Octav Anton Drăguşan  
 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc   
Fălticeni: 25.10.2007 
Nr. 97 
 


	H O T Ă  R Â R E 
	H O T Ă  R Â R E 

