
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL        
 
        
 
                                                                HOTĂRÂRE 
                        privind modificarea program ului de investitii pe anul 2012  
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

     -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
sub nr. 21881 din 26.10.2012; 

            În baza prevederilor art.19, alin. 2, art. 41 alin. 1, art. 46  şi art. 49 din Legea nr. 273/ 
2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                     
  
 

     HOTĂRĂŞTE    
 
 
            Art.1:  Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei 
nr.1. 
           Art.2:  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3:   Primarul, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
                                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

           Prof. Gabriel Matei                                                                                 
                                                                    

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 29.10.2012 
Nr. 94                              
 
 
 
 



               ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           
                                                                                                                        
          

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea licita ţiei publice deschise în vederea închirierii unei su prafe ţe de 

teren apar ţinând domeniului 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.  19849/03.10.2012; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat 
la nr. 19850/03.10.2012; 
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 în vederea închirierii 
suprafeţei de 25 m.p. teren, situat în incinta Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni, pentru 
amplasarea unei construcţii provizorii destinate comercializării produselor de patiserie. 
          Art.2:  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată în vederea 
închirierii suprafeţei de 25 m.p. teren, situată în incinta Colegiului „Vasile Lovinescu” 
Fălticeni, conform anexei la prezenta hotărâre. 
         Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 35 lei/m.p./lună. 
          Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Prof. Gabriel Matei                                                                                 

                                                                      
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

 
 
Fălticeni, 29.10.2012 
Nr. 95 
 
 
                             



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                                                                         
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor apar ţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 
30.06.2005  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 19857/03.10.2012; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru 
aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr. 
19858/03.10.2012;  
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 / 2003 
şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafa ţa 
total ă 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia Gării, 
f.n. 

250 x - - - - 

               
              Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de identificare 
şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Prof. Gabriel Matei                                                                                 

                                                                    
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 29.10.2012 
Nr. 96                               
                                                



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                                         
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de teren,  

 proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei locuin ţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a domnului primar,  prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
19859/03.10.2012; 

                   -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 19860/03.10.2012;  
             -  cererea d-lui Pădurean Elvis Dorin;  

În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 din 
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 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 atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Pădurean Elvis Dorin, a suprafeţei de  
250 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării f.n., în 
vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.3:  Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an 
de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                Art.4:  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală; 
                Art.5:  După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al 
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
                Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Prof. Gabri el Matei                                                                                 

                                                                    
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 29.10.2012 
Nr. 97                              
                                                



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

 
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea prin închiriere a unor locuin ţe sociale, proprietatea Municipiului 
Fălticeni 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   
la  nr. 21382/19.10.2012; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
21383/19.10.2012;  
            - referatele de anchetă socială întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială 
şi înregistrate sub nr. 18758/2012, 18757/2012 şi 18759/2012; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 21381/19.10.2012; 
            În baza prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea 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 unor locuinţe sociale, proprietatea 
municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
              1. Mihăilă Laura şi Mihăilă Ioan Daniel  - imobilul situat pe str. Izvor, bl. 3B, ap.17; 
              2. Ailinc ăi Oana şi Iordache Narcis  –imobilul situat pe str. Izvor, bl. 3B, ap.18; 
              3. Pascaru Daniela şi Pascaru Cristian – imobilul situat pe str. Maior Ioan, nr. 4. 
     Art.2:  Preţul chiriei se stabileşte potrivit prevederilor O.U.G. nr. 40/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

    Art.3:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe 
baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. 
                Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
                       
                                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

           Prof. Gabriel Matei                                                                                 
                                                                    

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 29.10.2012 
Nr. 98                               



    
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
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HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile  care apar ţin domeniului privat 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. 21489/22.10.2012;  
        -  raportul de specialitate al Serviciului urbanism – investiţii - patrimoniu,  înregistrat la 
nr. 21490/22.10.2012; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile 
care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 122  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 completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa nr. 
1şi identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 - 12;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1- 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
 
 

                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           Prof. Gabriel Matei                                                                                 

                                                                    
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 29.10.2012 
Nr.99                               


