
 
        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 2010 
 
 

 Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
          -    expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
19661/07.09.2009; 
          -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - salarizare  din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 19662/07.09.2009;  

În baza avizelor Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 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 2010, 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 Serviciului resurse umane – salarizare; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                            
               Mihaela Busuioc  
 
 
Fălticeni: 24.09.2009 
Nr. 68        
                            



                          ROMÂNIA            
                  JUDEŢUL  SUCEAVA 
      CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                           FĂLTICENI                  

                                                     

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea efectuării plăţii  sumei de 2000 lei  reprezentând cheltuieli de 

judecată stabilite în baza unui titlu executoriu 
 
 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
19655/07.09.2009 ;  
                -    raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
19656/07.09.2009; 
                -    dispozitivul Deciziei nr. 5922/25.05.2009  a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;  

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. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G nr. 22/2002 privind 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 274 din Codul de procedură 
civilă; 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin.1 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 efectuarea plăţii sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată stabilite conform Deciziei nr. 5922/25.05.2009  a Inaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, d-nei POPESCU MARIA – MAGDALENA şi  d-nei STÎNGĂ ALEXANDRA - 
GEORGETTA; 
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartiment juridic; 

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

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea denumirii “ Gabriel Doru Udişteanu” imobilului - Sală de sport situat 

în municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, 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.  
19657/07.09.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
19658/07.09.2009; 
                -  adresa nr. 20990/18.09.2009 prin care s-a solicitat AVIZUL pentru atribuirea de 
denumire Comisiei judeţene de atribuire de denumiri ; 

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, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 

În baza prevederilor art. 2, lit. d şi art. 3, alin. 1 din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. c, alin. 5, lit. d, art. 45, alin. 3 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 atribuirea denumirii ”Gabriel Doru Udişteanu” imobilului – Sală 
de sport situat în municipiul Fălticeni, str. Aleea Teilor, f.n.  
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei  
Administraţie Publică Locală din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art.3.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică Locală; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                            
               Mihaela Busuioc  
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          ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                    
                      F ĂLTICENI  

 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 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. 
19659/07.09.2009; 
                -   raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la 
nr. 19660/07.09.2009; 

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 si 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 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art.1. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 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 Administraţie Publică Locală; 

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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea calităţii de co-partener a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

în Programul BIBLIONET 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
19669/07.09.2009 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
121064/18.09.2009; 
                - adresa nr. 675/22.07.2009 a Consiliului Judeţean Suceava – Biblioteca 
Bucovinei  I.G. Sbierea  

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

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 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 calitatea de co-partener a Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în Programul BIBLIONET; 
           Art.2. – Consiliul Local al Municipiului Fălticeni va suporta costurile aferente 
administrării Centrului de Internet pentru public din cadrul Bibliotecii Municipale “ Eugen 
Lovinescu”; 

Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Administraţie Publice Locale şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 
             Art.4.  –  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia Administraţie Publică Locală; 

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

HOTĂRÂRE 
privind modificarea prevederilor HCL nr. 62/27.08.2009 privind aprobarea Listei de 
repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii 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.  
21035/18.09.2009 ;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
21036/18.09.2009; 
                -   procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 20875/17.09.2009; 
                -   cererea d-lui Iacob C. Marius – Gabriel înregistrată sub nr. 19391/02.09.2009; 

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, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 

În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17,  art. 45, alin.1 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 Anexei la HCL nr. 62/27.08.2009 privind aprobarea 
Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul 
Fălticeni, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Unitatea locativă 
repartizată 

1. Procovanu Paula 9 Mai, bl. 2, ap. 1 
2. Timofte Paraschiva 9 Mai, bl. 2, ap. 2 

12. Gemanari Mihai 9 Mai, bl. 2, ap. 13 
 
           Art.2.  –    Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 7 zile de la afişare. 
           Art.3. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura 
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare. 

Art.4. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor.  



             Art.5.  –  Hotărârea se comunică la: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartiment spaţiu locativ; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea 
                                                                                                            Contrasemneaza, 
             SECRETAR MUNICIPIU                           
               Mihaela Busuioc  
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          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                   F Ă L T I C E N I                                                                                                     

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului 

Fălticeni, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentata de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului 

Falticeni, înregistrată sub nr. 26799/11.11.2009; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 
înregistrat sub nr. 26800/ 07.09.2009; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 
 - dispoziţiile H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
             În conformitate cu prevederile  art.36, alin.2, lit.”c ”,  art.45, alin.1  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.  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul 

Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

(1) Textul de la poziţia nr. 565, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 
”N=proprietate publică, E=str. Nicu Gane, S=str. Nicolae Beldiceanu, 
V=proprietate publică; Supraf.= 5.809 m.p.”  

(2) Textul de la poziţia nr. 565, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Valoare 
de inventar = 45.675 lei”. 

Art.2.  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul 
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3.  Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.           

Art.4. –  Hotărârea  se comunică la: 
*Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
*Consiliul Judeţean Suceava; 

 *Primar; 
 *Direcţia economică; 
 *Direcţia tehnică. 
                                PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 
                               Consilier local, prof. Vasile Sburlea                                                                                    
                                                                                                    Contrasemnează, 
                   SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
 
 
Fălticeni, 24.09.2009 
Nr. 74 
 
   
 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                         
                        FĂLTICENI        
       HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 19663 / 
07.09.2009; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 19664/ 07.09.2009; 

- adresa Colegiului Agricol Fălticeni nr. 2576/ 16.09.2009 înregistrată la Primăria 
Municipiului Fălticeni sub nr. 20682 / 16.09.2009;  

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, 
turism şi agrement şi ale Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art.11, alin.1 şi alin.4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75 / 2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”,pct.1, art. 45, alin.1 şi art. 
50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea instituţiei de învăţământ Numele şi prenumele 
consilierului local 

1. Colegiul Naţional „Nicu Gane” ing.GABRIEL MOROSANU 
2. Colegiul tehnic „Mihai Băcescu” ing. GHEORGHE ARTENI 
3. Colegiul Agricol prof. CATALIN-GHEORGHE 

COMAN 
4. Şcoala Generală nr. 1 „Alexandru I. Cuza”  Ing. LIVIU GRIGORAS 
5. Şcoala Generală nr. 2 „Ion Irimescu” Ing. GHEORGHE NEGURA 
6. Şcoala Generală nr. 3 „Mihail Sadoveanu”  Ing. VIOREL DOMINTE 
7. Şcoala Generală nr. 6 „Ioan Ciurea” Ing. LACRAMIOARA GRIGORIU 
8. Grădiniţa cu program normal nr. 4 „Voinicelul” Ing. GRIGORE FLOREA 
9. Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 „Pinochio”. Ing. SABIN GHILEA 

               Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite. 
  Art.3:  Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Unitatile de invatamant prevazute la art. 1. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Consilier local, prof. Vasile Sburlea                                                                      

                                                                                                                                      
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                               Mihaela Busuioc  
Fălticeni: 24.09.2009 
Nr. 75 
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