
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                    FĂLTICENI 
                                                                                                                
                                                                                                          

HOTĂRÂRE 
privind acordarea dreptului de uz asupra terenului în suprafaţă de 1090 mp, proprietate 
publică a municipiului Fălticeni si a dreptului de servitute de trecere subterana pentru 

executarea lucrarilor de construire a reţelei electrice care va alimenta blocul ANL, cu 15 
unităţi locative, din str. 9 Mai, f.n.  

 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 25813/29.10.2009; 
         -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat  la nr. 25814/29.10.2009;          
         -   adresa E.ON Moldova Distribuţie S.A Bacău; 

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 temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit „c”, alin. 5 lit. „c”, art. 45 alin. 3, lit „e”, art. 47 si art. 49 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –   Se acordă dreptul de uz asupra terenului în suprafaţă de 1090 mp, proprietate 
publică a municipiului Fălticeni si dreptul de servitute de trecere subterană, in favoarea E.ON 
Moldova Distribuţie S.A Bacău, pentru executarea lucrarilor de construire a reţelei electrice care 
va alimenta blocul ANL, cu 15 unităţi locative, din str. 9 Mai, f.n.  

Art.2. –   Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului prevăzut la art. 1 şi 
identificat în planul de situaţie anexă la prezenta hotărâre se realizează cu titlu gratuit pe toată 
durata existenţei reţelei electrice. 

Art.3.  –     La finalizarea lucrărilor terenul va fi repus în starea iniţială. 
Art.4. –   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.5.  –     Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 
o E.ON Moldova Distribuţie S.A Bacău 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                            
               Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 29.10.2009 
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                            ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                                            

                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 42/10.07.2009 pentru aprobarea 

depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor unităţi administrativ – 
teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Antileşti – Fălticeni 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
25275/23.10.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate, înregistrat la nr. 25276/ 
23.10.2009; 
      - adresa S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni înregistrată sub nr. 16825/23.10.2009 ; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi 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 temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si 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 modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 42/10.07.2009 privind 
aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere ale unor unităţi 
administrativ – teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Antileşti – Fălticeni, după cum 
urmează: 

„ Preţul de depozitare – nivelare rampă se stabileşte în cuantum de 7,8 lei/m.c ( 
exclusiv T.V.A.), din care 1 leu/m.c. ( exclusiv T.V.A.) se virează până la data de 30 a 
fiecărei luni pentru luna precedentă, de către operatorul S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni la 
Primăria municipiului Fălticeni, pentru întreţinerea căilor de acces ( str. Şoldăneşti şi str. 
Antileşti)” 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciului financiar - contabilitate; 
o S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                            
               Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 29.10.2009 
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                              ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                            FĂLTICENI                                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal şi Regulament 
Local de Urbanism aferent pentru Staţia de transfer deşeuri” din Municipiul Fălticeni, jud. 

Suceava 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
23722/08.10.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 23723/ 08.10.2009; 
                - adresa nr. 15008/01.10.2009 a Consiliului Judeţean Suceava ; 

 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  şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si 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 documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal şi 
Regulament Local de Urbanism aferent pentru Staţia de transfer deşeuri” din Municipiul 
Fălticeni, jud. Suceava, pe terenul în suprafaţă de 5000 mp, proprietatea publică a Municipiului 
Fălticeni, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

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

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                            
               Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 29.10.2009 
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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                                                                                                            
      

                                                                                            

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din cadrul unităţilor de 

învăţământ din 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. 
23720/08.10.2009; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 
23721/08.10.2009;  

                    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 temeiul prevederilor art. 25, alin. 3 din H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct. 1, art. 45, alin.1 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 numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul unităţilor de 
învăţământ din Municipiul Fălticeni,  conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art. 2.  –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ prevăzute în anexele nr. 1-9.  
           Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul resurse umane-salarizare; 
o unităţilor de învăţământ prevăzute în anexele nr. 1-9. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                           
               Mihaela Busuioc  
 
Fălticeni: 29.10.2009 
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              FĂLTICENI                                                                                                    

                                                                                     

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării unor locuinţe către titularii contractelor de închiriere, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 şi ale Legii nr. 112/1996 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
21000/18.09.2009; 
         -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat  la nr. 
21001/18.09.2009;          
         -    cererea nr.16312/22.07.2009 şi nr. 17385/04.09.2009; 

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 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. 7 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1996 pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în ptoprietatea statului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b,  art. 45, alin. 3 şi 
ale 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 vânzarea unor locuinţe către titularii contractelor de închiriere, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 şi ale Legii nr. 112/1996, după cum 
urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului 

Adresa imobilului 

1. Gheorghian Petrea Str. 2 Grăniceri, bl. 10, sc. A, et. 2, ap. 28 
2. Iordăchescu Elisabeta Str. Ana Ipătescu, nr. 253 



 
Art.2. Direcţia economică şi Comprtimentul spaţiu locativ vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
           Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică şi Compartimentului spaţiu locativ.    
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
 
 
                                                                                                    Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                        
               Mihaela Busuioc  
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