ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de
salubrizare din Municipiul Fălticeni, a Caietului de sarcini şi a Contractului - cadru de
prestare a serviciului public de salubrizare
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 29391 /
31.12.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 29392 / 31.12.2007;
În baza prevederilor art. 24, alin. 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare
a localităţilor;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 110/2007, Ordinului nr. 111/2007 şi ale
Ordinului nr. 112/2007 ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice pentru aprobarea Regulamentului - cadru, a Caietului de sarcini şi a Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor precum şi ale prevederilor art. 22,
alin.2 şi art. 50, alin3 şi alin.4 din Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilităţi
publice;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială, 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, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct.14, art. 45, alin. 1 şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public de
salubrizare din Municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului de salubrizare din
municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3: Se aprobă Contractul - cadru de prestare al serviciului de salubrizare din
municipiul Fălticeni, prevăzut în anexa nr. 3.
Art.4: Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi opertatorul serviciului
public de salubrizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dr.ing. Moroşanu Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 31.01.2008
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HOTĂRÂRE
privind 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 domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 29401 /
31.12.2007;
- raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice, înregistrat la nr. 29402/ 31.12.2007;
În baza prevederilor art. 9, alin. 1 şi art. 10, lit. f din Legea nr. 230/2006 serviciului de
iluminat public;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public, Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini
- cadru al serviciului de iluminat public, precum şi ale prevederilor art. 1, alin. 2, lit. f, art. 8, alin. 1
şi alin. 2, lit. h din Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilităţi publice;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială, 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, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct.14, art. 45, alin. 1 şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public din Municipiul Fălticeni,
prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Fălticeni,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Serviciul de Utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi opertatorul
serviciului de iluminat public vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Serviciul Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dr.ing. Moroşanu Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 31.01.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă,
Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava, la care municipiul Fălticeni este membru
asociat
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 29405 /
31.12.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 29406 / 31.12.2007;
În baza prevederilor art. 8, alin. 2, lit. c şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 serviciilor
comunitare de utilităţi publice, ale art. 12, alin. 1, lit. d din Legea nr. 241/2006 serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36, alin.2, lit. e, alin. 7, lit. c, art. 45, alin. 3 şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei pentru
Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava, precum şi a Actului Adiţional nr.
2740/2003 pentru modificarea şi completarea acestuia, conform Actului adiţional prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei pentru Alimentări cu
Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul Suceava, precum şi a Actului Adiţional nr. 2741/2003
pentru modificarea şi completarea acestuia, conform Actului adiţional prevăzut în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se desemnează domnul ing. Octavian Perju, ca reprezentant al Consiliului Local al
municipiului Fălticeni în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi
Salubrizări în Judeţul Suceava şi se împuterniceşte să voteze pentru adoptarea actelor adiţionale
la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în
Judeţul Suceava, în forma prevăzută la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.
Art.4: Se împuterniceşte dl. ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, cetăţean
român, născut la data de 14.04.1960, în oraşul Fălticeni, judeţul Suceava, domiciliat în municipiul
Fălticeni, str. Ana Ipătescu, bl.68, sc. C, ap. 12, posesor al C.I. seria SV nr. 236374, eliberată de
Poliţia Fălticeni la data de 16.06.2003, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al
municipiului Fălticeni, actele adiţionale la Actul
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în Judeţul
Suceava, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.5: Consiliul Local al Municipiului Fălticeni îşi exprimă consimţământul pentru
acceptarea ca noi membri ai Asociaţiei pentru Alimentări cu Apă, Canalizări şi Salubrizări în
Judeţul Suceava a oraşelor şi comunelor, conform listei cu noii asociaţi, prevăzuţi în anexa nr. 3
la prezenta hotărâre.

Art.6: Se împuterniceşte dl. Bompa Neculae, cetăţean român, născut la data de
16.11.1954 în municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, domiciliat în municipiul Suceava, str. Mărăşti,
nr. 12, bl. 2, sc. B, ap. 6, judeţul Suceava, posesor al c.i. seria SV nr. 415882, eliberată de
SPCLEP Suceava la data de 17.02.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru
înregistrarea modificărilor şi completărilor Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Judecătoria
Suceava şi la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art.7: Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Art.8: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dr.ing. Moroşanu Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 31.01.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂ RÂRE
privind vânzarea unor locuinţe către titularii contractelor de închiriere,
în conformitate cu prevederile Legii 112 / 1995, 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.29399/31.12.2007 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.29400 /
31.12.2007 ;
- cererea d-lui Cimpoesu Radu inregistrata sub nr. 22950/06.12.2006 ;
- cererea d-nei Elisei Simona Magdalena inregistrata sub nr. 22948/06.12.2006 ;
În baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 112 / 1995 pentru reglementarea situatiei juridice
a unor imobile cu destinatia locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 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. „c”, alin.5, lit.”b”, art. 45 , al. 3 şi art.49 din
Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă vânzarea locuinţor către titularii contractelor de închiriere, în
conformitate cu prevederile Legii 112 / 1995 , după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.

Numele şi prenumele
chiriaşului
Cimpoesu Radu
Elisei Simona Magdalena

Adresa imobilului
Republicii nr. 9
Republicii nr. 9

Art.2 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului
spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dr.ing. Moroşanu Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 31.01.2008
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