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

                                                                                         

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

învăţământ din Municipiul Fălticeni, pentru anul şcolar 2010 - 2011 
 
 

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

      - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 18140/02.09.2010; 
                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 

18141/02.09.2010; 
 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.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Eugen Mogoş 

                                                                                     
                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                         Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 30.09.2010 
Nr. 83                                 

           
 
 



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

                                                                                         
                                                                                               

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea prevederilor art. 1 din HCL nr. 42/27.05.2010 privind stabilirea unor măsuri 

organizatorice pe perioada derulării lucrărilor de acoperire a Pieţei Agroalimentare 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 18142/ 02.09.2010;  
 - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţia Pieţei înregistrat la nr. 18143/02.09.2010; 

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 temeiul prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 
de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 16, 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 modificarea prevederilor Art. 1 din HCL nr. 42/27.05.2010 privind 
stabilirea unor măsuri organizatorice pe perioada derulării lucrărilor de acoperire a Pieţei 
Agroalimentare, după cum urmează: 
“ Se aprobă diminuarea cu un procent de 50% a cuantumului chiriei spaţiilor situate în Piaţa 
Agroalimentară, până la finalizarea lucrărilor de acoperire a acesteia, dar nu mai târziu de 
15.12.2010” 

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor face obiectul unui act adiţional încheiat între părţi, 
sub condiţia achitării la zi a chiriei  şi a utilităţilor.  

Art.3. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Administraţiei Pieţei 
Fălticeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Eugen Mogoş 

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 30.09.2010 
Nr. 84                                 

                                          
 
 



      ACT ADITIONAL 
nr.______________ din _________________ 

 
 
Art.1 -  Prezentul act aditional se incheie intre : 

a) Municipiul Falticeni, reprezentat prin primar ing. Vasile Tofan, in calitate de proprietar, pe de 
o parte, şi 

b) __________________________________________________________________ 
cu sediul in municipiul  Falticeni, str ____________________________,nr___________ 
reprezentat(a) de d-nul / d-na________________________________________________ 
cu domiciliul in ________________________________________inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr _____________________, in calitate de chirias, pe de alta parte . 
 
Art.2 - Partile contractante au convenit, prin prezentul act aditional, în temeiul prevederilor HCL nr. 
42/27.05.2010, sa modifice Cap.IV din Contractul de inchiriere nr_________/_______________, pe 
perioada derulării lucrărilor de acoperire a Pieţei Agroalimentare, după cum urmează : 
            „ Art.4 – Preţul inchirierii spatiului/terenului este de : 
1. SPATIU-____________lei/m.p.  x______________m.p.=________________lei/luna 
2. TEREN -____________lei/m.p.  x______________m.p.=________________lei/luna  
 
Art.3 - Chiriaşul se obligă ca la data încheierii prezentului act adiţional să achite contravaloarea chiriei 
şi a utilităţilor restante. 
Art. 4 -   Prezentul act aditional se încheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta . 
 
 
PROPRIETAR,       CHIRIAS, 
MUNICIPIUL FALTICENI 
 
                                                                                                          _________________ 
Primar, 
Ing. Vasile Tofan 
 
 
Comp. juridic  Director Piata – Bazar 
Jr.Simona Ciocan      ing.Laurentiu Balau 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



  ACT ADITIONAL 
nr.______________ din _________________ 

 
 
Art.1 -  Prezentul act aditional se incheie intre : 

b) Municipiul Falticeni, reprezentat prin primar ing. Vasile Tofan, in calitate de proprietar, pe de 
o parte, şi 

b) __________________________________________________________________ 
cu sediul in municipiul  Falticeni, str ____________________________,nr___________ 
reprezentat(a) de d-nul / d-na________________________________________________ 
cu domiciliul in ________________________________________inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr _____________________, in calitate de chirias, pe de alta parte . 
 
Art.2 - Partile contractante au convenit, prin prezentul act aditional, în temeiul prevederilor HCL nr. 
42/27.05.2010, sa suspende Contractul de inchiriere nr_________/_______________, pe perioada 
derulării lucrărilor de acoperire a Pieţei Agroalimentare. 
Art.3 - Chiriaşul se obligă ca la data încheierii prezentului act adiţional să achite contravaloarea chiriei 
şi a utilităţilor restante. 
Art. 4 -   Prezentul act aditional se încheie astăzi, 01.06.2010, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte contractanta . 
 
 
PROPRIETAR       CHIRIAS 
MUNICIPIUL FALTICENI 
 
                                                                                                          _________________ 
Primar, 
Ing. Vasile Tofan 
 
 
Comp. juridic  Director Piata – Bazar 
Jr. Simona Ciocan      ing.Laurentiu Balau 
 

              
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                   
                                                                                                                
     

HOTĂRÂRE 
 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Ion 
Creangă nr. 19, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării 

activităţii Secţiei de Jandarmi Fălticeni 
  

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

           -  expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                           nr. 
18148/02.09.2010;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 18149/02.09.2010; 
- cererea nr. 2088794/11.08.2010 a Inspectoratului de Jandarmi 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 şi comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor. 

 În temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 124, art. 45, alin. 3 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, pe  perioada 01.10.2010 – 31.12.2011, a 
imobilului situat pe str. Ion Creangă nr. 19  proprietatea publică a municipiului Fălticeni, 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei de Jandarmi 
Fălticeni. 
            Art.2: Termenul de acordare al dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului prevăzut la art. 
1 poate fi prelungit prin acordul părţilor. 

Art.3:  Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiului vor fi suportate de către titularul 
dreptului de folosinţă gratuită. 

               Art.4:   Predarea – primirea imobilului se va realiza prin protocol încheiat între părţi. 
               Art.5:   Orice alte prevederi contrare se abrogă. 

         Art.6:   Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire   
prevederile prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Eugen Mogoş 

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                         Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 30.09.2010 
Nr. 85                                 



           
            R O M Â N I A  
     JUDEŢUL  SUCEAVA 

              MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                  CONSILIUL LOCAL                                                  

                                                  
H O T Ă R Â R E 

privind închirierea prin licitaţie publică deshisă a unei suprafeţe de teren în vederea amplasării 
unui container de echipamente tehnice necesare furnizării de servicii de telecomunicţii 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 18150/ 02.09.2010;  
 - raportul de specialitate al Seviciului Administrativ – Control/Achiziţii Publice, înregistrat la nr. 
18151/02.09.2010; 

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, 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. 73 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit.”a”,  art. 45, alin. 3 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 închirierea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 10 
mp, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat în incinta Şcolii cu cls. nr. I –VIII “ Mihail 
Sadoveanu”, în vederea amplasării unui container de echipamente tehnice necesare furnizării de 
servicii de telecomunicaţii, conform documentaţiei care constituie anexă la prezenta hotărâre. 
           Art.2. –  Se desemnează în comisia de evaluare a ofertelor următorii reprezentanţi ai 
Consiliului local: 

1. cons. local, ing. Eugen Mogoş 
2. cons. local, prof. Ovidiu – Constantin Dan 

           Art.3.  –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine comisiei de evaluare a 
ofetelor numită prin dispoziţia primarului. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Eugen Mogoş 

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                                               Mihaela Busuioc 
               
Fălticeni, 30.09.2010 
Nr. 86                                 
                      



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

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea H.C.L. nr. 6/31.01.2008 pentru  aprobarea Regulamentului şi a Caietului de 

sarcini al serviciului de iluminat public 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.  18152/02.09.2010; 
           -  raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice, înregistrat la nr. 18153/03.09.2010; 
           - Nota de identificare/îndrumare/monitorizare încheiată la data de 9.08.2010 de către 
A.N.R.S.C. –Agenţia Teritorială Nord Est Moldova; 
           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, 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. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 
public, cu modificările şi completările ulterioare;                

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) alin. (6), lit. a), pct.14 şi art. 45, alin. 1 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 modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 6/31.01.2008, prin includerea unui nou 
alineat, care va avea următorul cuprins: 
 „Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Fălticeni. Activitatea de 
iluminat public se realizează în gestiune directă de către operatorul Municipiul Fălticeni”. 

Art. 2.  –  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Eugen Mogoş 

 
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                               Mihaela Busuioc 
               
 
Fălticeni, 30.09.2010 
Nr. 87                                 

 



           R O M Â N I A  
     JUDEŢUL  SUCEAVA 

              MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                  CONSILIUL LOCAL                                                  

                                                                                         
                                                                                                           

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Consiliul de 
administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unor 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 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. 18146/ 02.09.2010;  
 - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 18146/02.09.2010; 

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. 145, alin. 6 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi 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 prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 16, 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 desemnează dl. consilier local, prof. Gabriel Matei în Consiliul de administraţie al 
Colegiului Agricol Fălticeni.  

Art.2. –   Se desemnează dl. consilier local, dr. Ioan Corduneanu în Comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Grădiniţei cu program normal nr. 4 “ Voinicelul” Fălticeni. 

Art.3. –  Se desemnează în Consiliul de administraţie al Clubului Copiilor şi Elevilor Fălticeni 
dl. consilier local, prof. Cătălin Coman. 

Art.4. – Se desemnează în Comisia pentru evaluarea calităţii educaţiei din cadrul Clubului 
Copiilor şi Elevilor Fălticeni dl. consilier local, ing. Gheorghe Arteni.  

Art.5. –  Prevederile art. 1, pct. 2 din HCL nr. 68/17.07.2008 şi ale art. 1, pct. 8 din HCL nr. 
75/24.09.2009 se abrogă. 

Art.6. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Ing. Eugen Mogoş 

                                                                               
                                                                                      Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                               Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 30.09.2010 
Nr. 88                                 
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