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

HOTĂRÂRE 
privind  suplimentarea fondurilor Asociaţiei pentru Alimentari cu Apă , Canalizari şi Salubrizari în 

Judeţul Suceava cu suma de 1439,70 Euro, din bugetul local al Municipiului Fălticeni - pentru  
finanţarea activităţii de supervizare de către Inginer - în vederea finalizării execuţiei obiectivului " 
Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" prin programul SAMTID, 

din cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni  
 
 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 19412/18.09.2008; 
           -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la 
nr. 19413/18.09.2008;  
           -   Raportul nr. 704/12.09.2008 al Directorului executiv privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 
finanţării activităţii de supervizare de către Inginer, cu suma de până la 10.000 Euro, în vederea finalizării 
execuţiei obiectivului " Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" prin 
programul SAMTID, din cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni; 
          -  Hotărârea nr. 4/12.09.2008 a Asociaţiei pentru Alimentari cu Apă, Canalizari şi Salubrizari în 
Judeţul Suceava;  
          -   Adresa nr. 12353/09.09.2008 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 învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agreement, Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. „b”, alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, 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 suplimentarea fondurilor Asociaţiei pentru Alimentari cu Apă , Canalizari şi 
Salubrizari în Judeţul Suceava cu suma de 1439,70 Euro, din bugetul local al municipiului Fălticeni, pentru 
finanţarea activităţii de supervizare de către Inginer, în vederea finalizării execuţiei obiectivului " 
Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în judeţul Suceava" prin programul SAMTID, din 
cheltuieli neeligibile, pe timp de trei luni. 

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei economice din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Arteni 
                                                                        
                                                                                                                                                                                           
         CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                                       Mihaela Busuioc 
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          ROMÂNIA 
                JUDEŢUL SUCEAVA 
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                  
                         FĂLTICENI  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună gospodărire 
pe teritoriul municipiului Fălticeni 

 
 
     Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 
      Având  în vedere: 
        -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15506/29.08.2008; 
        -  raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, înregistrat la nr. 
15507/29.08.2008; 
            În baza avielor 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, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agreement, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilo, Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism; 
      În temeiul prevederilor art. 8, 12 şi 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a” pct. 9 şi 19,  art. 
45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei locale, republicată, cu 
modificările şi comletările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 
      Art.1. – Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea normelor de bună 
gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni, prevăzut  în anexa care face   parte 
din prezenta hotărâre. 
      Art.2.  –   Prevederile H.C.L. nr. 37/27.04.2006 se abrogă. 
      Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
împuternicite de către primarul municipiul Fălticeni. 

Art.4:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartiment Mediu. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Arteni 
                                                                        
                                                                                                                          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                                                              
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2009 
 

 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15508/29.08.2008; 
          -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - salarizare  din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 15509/29.08.2008;  
 În baza avizelor Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

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 funcţiilor publice;  
 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, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

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 2009, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
resurse umane - salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul resurse umane - salarizare  . 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Arteni 
                                                                        
                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                                                Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 25.09.2008 
Nr. 86 

 



   ROMÂNIA 
                JUDEŢUL SUCEAVA 
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                  
                          FĂLTICENI  

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 5000 lei în vederea premierii a zece cadre didactice 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. 
19035/12.09.2007; 
        -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
19036/12.09.2007; 
       -  adresa nr. 959 din 08.09.2008 a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava; 
       -   prevederile H.G. 680/30.09.1994 privind stabilirea zilei de 5 ocombrie ca " Ziua 
Mondială a Profesorului"; 
 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, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agreement 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, cu 
modificările şi comletările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 
      Art.1.– Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei în vederea premierii a zece cadre 
didactice din municipiul Fălticeni, pentru rezultate deosebite obţinute în anul şcolar 2007 - 
2008. 
      Art.2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de 
cheltuieli 67.02.– Cultură, recreere şi religie, paragraful 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 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Arteni 
                                                                        
                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                                                Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 25.09.2008 
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI 
                       FĂLTICENI                                                                      

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 64/17.07.2008 privind 

organizarea unui curs de pregătire profesională în vederea 
 formării de noi administratori de condominii 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere:  
           -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
15504/29.08.2008; 

-  raportul de specialitate al Compartimentului Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de 
Proprietari, înregistrat la nr. 15505/29.08.2008;   

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

 În temeiul prevederilor art. 22 şi 58 din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 16, art. 45, 
alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

HOTĂRĂŞTE 
 

   Art.1. Se aprobă modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 64/17.07.2008 
privind organizarea unui curs de pregătire profesională în vederea  formării de noi 
administratori de condominii, care va avea următorul cuprins: 
                    "Cursul de pregătire profesională este destinat persoanelor care au 
absolvit cel puţin studii medii, de preferinţă economice". 

 Art.2.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite prin dispozitia primarului municipiului Falticeni. 

 Art.3:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentului Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Arteni 
                                                                        
                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                       SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                                                Mihaela Busuioc  
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Nr. 88 



     
                        ROMÂNIA 
              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 10.000 lei, 

 în vederea organizării „ Târgului Mărului” 
 
 

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

                     -  expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
15512/29.08.2008; 
                -   raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat      
la nr. 15513/29.08.2008; 
 În baza avizelor Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat 
al municipiului, servicii şi comerţ 
      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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art.1. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, în vederea  
organizării „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 din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

Art.4:   Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică şi Direcţia Administraţie Publică Locală. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Ing. Gheorghe Arteni 
                                                                                                                                                            
         CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 25.09.2008 
Nr. 89 
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