
                    R O M Â N I A 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    
                   F Ă L T I C E N I  
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea  

„ Târgului Mărului” 
 

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

- expunerea de motive a dlui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                     
nr. 21771/25.09.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei  Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 21772/24.09.2007; 
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, sport, turism 
şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „b”, art. 45, alin. 2, lit. 
„a”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art.1. - Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea „Târgului 
Mărului”. 
      Art.2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de 
cheltuieli 67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei. 

Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

Art.4.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Octav Anton Drăguşanu  

                      
CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETAR MUNICIPIU 
                  Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 27.09.2007 
Nr. 91 
 



 
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,  
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.16410/19.09.2007 ; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.16411 / 19.09.2007 ; 

- cererea d-lui Lupu Dumitru inregistrata sub nr. 15908/06.09.2007 
- cererea d-lui Emanoilescu Dumitru inregistrata sub nr. 16287/17.09.2007 ; 
 
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 programe de dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 
servicii şi comerţ, Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism 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 locuinţelor  către titularii contractelor de 
închiriere, în conformitate cu prevederile Legii 85 / 1992 , după cum urmează:  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
chiriaşului  

Adresa imobilului 
 

1. Lupu Gheorghe - Dumitru Nicolae Balcescu bl. 2D, sc. A, ap. 4 
2. Emanoilescu Dumitru Ana Ipatescu, bl. 35, sc. B, ap. 14 
Art.2.   -   Se aproba vanzarea in 24 rate lunare a apartamentului detinut de 

dl. Lupu  Gheorghe - Dumitru. 



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 Compartimentul Spaţiu Locativ din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni. 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Octav Anton Drăguşanu 
 
 
  

         
   CONTRASEMNEAZĂ, 

                           SECRETAR MUNICIPIU 
                         Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fălticeni: 27.09.2007 
Nr. 90 

 



            R O M Â N I A 
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                       
                     F Ă L T I C E N I 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării unor 

construcţii cu destinaţia de locuinţe pe str. Ion Creangă, f.n.  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                    
nr. 16406 / 19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 16407 / 
19.09.2007;  

 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 programe de dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 
servicii şi comerţ, Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism 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 a cinci 
construcţii cu destinaţia de locuinţă (S + P + M) pe terenul în suprafaţă de  285 m.p. 
situat în mun. Fălticeni, str. Ion  Creangă, f.n. – proprietatea S.C. Casa Construct 
S.R.L. Fălticeni 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, 
 Octav Anton Drăguşanu  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 27.09.2007 
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            R O M A N I A 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
           F Ă L T I C E N I 
 
         H O T A R Â R E 

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai  
persoanelor cu handicap pe anul 2007  

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 
16414 din 19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Biroului de Asistenţă Socială înregistrat la nr. 
16415 din 19.09.2007; 

În temeiul art. 6, al. 2, din Normele metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 427/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, 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. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 2, 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 pentru anul 2007 un număr de 175 de asistenţi personali 
pentru persoanele cu handicap din municipiul Fălticeni, jud. Suceava;  
 Art.2. – Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia 
în conformitate cu prevederile Legii 53/2003; 
 Art.3.-   Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Biroului de Asistenţă Socială şi Serviciului Resurse Umane - Salarizare din cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni. 

Art.4.   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Biroul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
  Octav Anton Drăguşanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc 
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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 Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2008 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
16412 / 19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane  din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 16413 / 19.09.2007;  

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 3 şi art. 23 din Legea nr. 188 / 1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  prevederilor Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660 / 2006 de aprobare 
a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funciilor publice;  

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. „a”, alin.3, lit.”b”, art.45, alin.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 Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2008, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
           Art.3.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Octav Anton Drăguşanu  

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc 
 
 
Fălticeni: 27.09.2007 
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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  

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 24.450 lei Spitalului Municipal 

Fălticeni, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
16416 din 19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 16417 / 
19.09.2007;  

- adresa nr. 5727 / 31.08.2007 a Spitalului Municipal Fălticeni;  
 În temeiul prevederilor art.190, alin.1, lit.”c”, alin.3 din Legea nr. 95 / 2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit. „a”,. pct.3, art.45, 
alin.2, lit.”a”, 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 aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 24.450 lei 
Spitalului Municipal Fălticeni, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital, după 
cum urmează: izolaţie pavilion administrativ, centală termică maternitate, accesorii 
centrală ( pompă vas expansiune, boiler), proiectare centrală termică policlinică şi 
bucătărie maternitate.  
 Art.2: Suma prevăzută la art.1 se suportă de la alineatul 51.02.12 
„Tranferuri  pentru finanţarea investiţiilor în spitale”.  
      Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni .   
               Art.4.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Octav Anton Drăguşanu  
        CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc 
Fălticeni: 27.09.2007 
Nr. 86 



                      ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                     
                   F Ă L T I C E N I  
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5000 lei 

 pentru organizarea „Zilei Internaţionale a Profesorului” 
 

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

- expunerea de motive a dlui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
16408/19.09.2007; 

- raportul de specialitate al Direcţiei  Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 16409/19.09.2007; 

- adresa nr. 1049 din 17.08.2007 a Casei Corpului Didactic „George Tofan” 
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   învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport, turism 
şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „b”, art. 45, alin. 2, lit. 
„a”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
      Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea „Zilei 
Internaţionale a Profesorului”, în vederea premierii a zece cadre didactice din 
municipiul Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de 
cheltuieli 67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei. 
      Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
           Art.4.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
o Direcţia Administraţie Publică Locală din  cadrul Primăriei Fălticeni.  

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Octav Anton Drăguşanu  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 27.09.2007 
Nr. 85 
 



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

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:
        - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr.16404din 19.09.2007; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 16405 din 19.09.2007; 
        - adresele nr. 3883 / 04.09.2007, 3971 / 12.09.2007 şi 3982 / 17.09.2007 ale 
Grupului Şcolar „Mihai Băcescu” din Fălticeni; 
        - adresa nr.204/ 14.09.2007 a Casei de cultură din Fălticeni; 
        În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 din Normele Metodologice privind 
modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi 
sponsorizărilor de către instituţiile publice , aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1661 bis /2003; 

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, sport, turism 
şi agrement şi Comisia pentru pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În baza prevederilor art.19, alin. (2) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 273 / 
2006 privind finanţele publice locale; 
          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; 
                                                                  
                                                               H O T Ă R Ă Ş T E 
                 Art. 1 : Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2007,după cum urmează:      
           - lei -                             

        Denumirea indicatorilor Cod 
indicator 

Suma cu care se 
majorează/diminuează 

prevederile iniţiale 
VENITURI-TOTAL  + 23.800
Capitol:Impozit pe venit 03.02 + 20.000
     Subcapitol: Impozit pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare 

03.02.18 + 20.000

Capitol: Transferuri voluntare, altele 
decât subvenţiile 

37.02 + 3.800

     Subcapitol: Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 + 3.800
CHELTUIELI-TOTAL  + 23.800
Capitol: Învăţământ 65.02 + 500



    Paragraf: Învăţământ secundar inferior 65.02.04.01 + 500
Din total capitol: 
   TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
                      Alineat: Alte obiecte de 
inventar 
                      Alineat: Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii 
   TITLUL X  Active nefinanciare, din care: 
                     Alineat: Mobilier, aparatură 
birotică şi alte active  corporale              

 
20 
20.05.30 
20.30.30 
71 
71.01.03 
 

- 1.750
- 2.250

+ 500
+ 2.250
+ 2.250

Capitol: Cultură, recreere şi religie 67.02 + 23.300
   Paragraf:  Muzee 
   Paragraf: Case de cultură 

67.02.03.03 
67.02.03.06 

+ 20.000
+ 3.300

Din total capitol: 
    TITLUL VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, din care: 
         Alineat: Transferuri către instituţii 
publice 

 
51 
 
51.01.01 

+ 23.300

+ 23.300

     Art. 2: Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2007 a Grupului Şcolar „Mihai 
Băcescu”  cu suma de 500 lei, paragraf 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior”, 
alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, conform sponsorizării primite,  
     Art. 3: Se aprobă modificarea programului de investiţii a Grupului Şcolar „Mihai 
Băcescu”prin introducerea obiectivului „Centrală telefonică” conform anexei nr. 1 şi 
virările de credite bugetare în sumă de 2.250 lei de la alineat 20.05.30 „Alte obiecte 
de inventar”, la alineat 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale”, 
în cadrul paragrafului 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior”.                                                     
     Art. 4: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
parţial din venituri proprii pe anul 2007, după cum urmează: 
                                                                                                         - lei -                        

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator 

Suma cu care se 
majorează/diminuează 

prevederile iniţiale 
VENITURI-TOTAL  + 23.300
Capitol: Subvenţii de la alte 
administraţii 

43.10 + 23.300

     Subcapitol: Subvenţii pentru instituţii 
publice 

43.10.09 + 23.300

CHELTUIELI-TOTAL   + 23.300
Capitol:  Cultură, recreere şi religie 67.10 + 23.300
    Paragraf: Muzee, din care: 
       TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
           Alineat: Alte obiecte de inventar 

67.10.03.03 
20 
20.05.30 

+ 20.000
+ 20.000
+ 20.000

    Paragraf: Case de cultură, din care: 
       TITLUL II Bunuri şi servicii, din care: 
           Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii         

67.10.03.06 
20 
20.30.30 
 

+ 3.300
+ 3.300
+ 3.300

              



     Art. 5: Se aprobă majorarea bugetului Casei de cultură pe anul 2007 cu suma de 
3.300 lei, alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, conform 
sponsorizărilor primite. 
     Art. 6: Se aprobă majorarea bugetului Muzeului „Ion Irimescu” pe anul 2007 cu 
suma de 20.000 lei, alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”. 
     Art.7: Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.8: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.9.   Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
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