ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului
Constantin Simerea
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, înregistrat la
nr. 11793/02.07.2008;
- adresa nr. 11635/27.06.2008 ;
-cererea de renunţare la funcţia de consilier local a d-lui Constantin Simerea,
înregistrată la nr. 10770/03.07.2008;
In baza avizului comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul prevederilor art. 9, alin. 2, lit. b şi alin. 3 precum şi art. 12 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 şi art. 49 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
Constantin Simerea, înscris pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal la alegerile
din 01 iunie 2008, ca urmare a existenţei stării de incompatibilitate, şi se declară vacant
locul de consilier local.
Art. 2: Hotararea se comunica la:
-Institutia Prefectului - Judetul Suceava;
-Primar;
-d-l Simerea Constantin.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.62

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dan Ovidiu Constantin, membru al Partidului Democrat Liberal
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni înregistrat
la nr. 14335/10.07.2008;
- adresa nr. 3263/09.07.2008 a Partidului Democrat Liberal - Filiala Teritorială
Suceava;
În baza avizului comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti;
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1, art. 45, alin.1 şi art.
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se validează mandatul de consilier local al domnului Dan Ovidiu Constantin în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista electorală a
Partidului Democrat Liberal la alegerile din 01 iunie 2008;
Art.2: Dl. consilier local Dan Ovidiu - Constantin îşi va desfăşura activitatea în
cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare.
Art.4: Hotararea se comunica la:
-Institutia Prefectului - Judetul Suceava;
-Primar;
-d-l Dan Ovidiu-Constantin.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.63

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni,
precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.11794/
02.07.2008;
- raportul de specialitate al Compartimentului Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 11795/02.07.2008;
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ,
comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,a comisiei pentru învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi a comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenesti;
În conformitate cu prevederile art. 25, lit. a şi art. 27, lit. a din Legea nr. 481 / 2004 privind
protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13, lit. d din Legea nr. 307/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 5 din Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor
de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. a, alin.3, lit.b, art.45, alin.1 şi art. 47 din Legea 215
/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă modificarea organigramei Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Fălticeni, conform anexei nr. 1.
Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni, conform anexei nr.2.
Art.3. – Orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art.4. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului resurse
umane salarizare şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului
Fălticeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.65

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E NI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă
de 253 m.p., pe str. 2 Grăniceri, 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. 10768/
03.06.2008 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10769/03.06.2008;
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări
servicii şi comerţ, comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,a comisiei
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement şi a comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti;
În conformitate cu prevederile art.13, lit. b din Legea nr. 350 / 2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului, art.10 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, art.45, alin.3 şi art.49 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în suprafaţă de
253 m.p., pe str. 2 Grăniceri, f. n., conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
Art.3. - Hotararea se comunica la:
-Institutia Prefectului- Judetul Suceava;
-Primar;
-Directia economica si Directia tehnica.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.66

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei cuprinzând spaţiile(construcţii şi teren aferent) din proprietatea
privată a municipiului Fălticeni cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi cele în care
se desfăşoară activităţi conexe actului medical, supuse vânzării şi a unor măsuri
organizatorice pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr. 68/2008
Consiliul local al muni cipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
11791/02.07.2008;
- raport de specialitate al Direcţiei tehice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni
înregistrat la nr. 11792/02.07.2008;
În baza avizelor comisiei pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ,
comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,a comisiei pentru învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi a comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti;
În temeiul prevederilor art.1, art. 4 şi art. 5, alin. 2, lit. e din O.U.G. nr. 68/28.05.2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe
actului medical;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 49
din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă lista cuprinzând spaţiile(construcţii şi teren aferent) din proprietatea
privată a municipiului Fălticeni cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi cele în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical, supuse vânzării, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se desemnează în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale următorii
reprezentanţi ai Consiliului Local:

1. consilier local, ing.GHILEA SABIN - membru titular
2. consilier local, ROMAN DUMITRU - membru titular
3. consilier local, ing.NEGURA GHEORGHE - membru supleant
4. consilier local, COSTEA CATALIN-CONSTANTIN - membru supleant

Art.3. – Se desemnează în Comisia de soluţionare a contestaţiilor următorii reprezentanţi
ai Consiliului Local:

1. consilier local, ing.MOGOS EUGEN - membru titular
2. consilier local, prof. DAN OVIDIU-CONSTANTIN - membru titular
3. consilier local, ing.GRIGORAS LIVIU - membru supleant
4. consilier local, prof. BULBOACA CONSTANTIN - membru supleant
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite.
Art.5. - Hotararea se comunica la:
-Institutia Prefectului- Judetul Suceava;
-Primar;
-persoanele desemnate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.67

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

FĂLTICENI

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 10791/
03.07.2008;
raport de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 10792/03.07.2008;
În baza avizelor comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement şi a comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti;
În temeiul prevederilor art. 145, alin.6 din Legea învăţământului nr. 84 / 1995, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 1, art. 45 , al. 1 şi art. 49 din Legea 215 / 2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în
consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colegiul Naţional "Nicu Gane"
Colegiul Agricol
Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu"
Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. Cuza"
Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion
Irimescu"
Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail
Sadoveanu"
Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan
Ciurea"
G.p.n. nr. 4 "Scufiţa Roşie"
G.p.p. nr. 4 "Pinochio"

Prof.BULBOACA CONSTANTIN
Ing.MURARIU IONEL
Prof.DAN OVIDIU-CONSTANTIN
Ing.MOGOS EUGEN
COSTEA CATALIN-CONSTANTIN
Prof.VASILE SBURLEA
ROMAN DUMITRU
Ec.LUPU MIRCEA-EMIL
Ed.DULGHERIU MARIA

Art.2. – Prevederile H.C.L. nr. 7/27.01.2005 şi ale H.C.L. nr. 100/28.09.2006 se abrogă.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor
numite.
Art.4. - Hotararea se comunica la:
-Institutia Prefectului- Judetul Suceava;
-Primar;
-persoanele desemnate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.68

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

privind aprobarea componenţei Comisiei de repartizare a unităţilor locative,
proprietatea 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. 10766/
03.07.2008;
-raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni
înregistrat la nr. 10767/03.07.2008;
În baza avizelor comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement şi a comisiei pentru administraţie publică, juridică;
În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 17, art. 45, alin.1 şi
art. 49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1.– Se aprobă componenţa Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea
municipiului Fălticeni, după cum urmează:
1. ing. Vasile Tofan - primar
2. ec. Gheorhe Aldea, viceprimar
3. un reprezentant al Compartimentului Spaţiu Locativ
4. un reprezentant al Compartimentului Juridic
5. un reprezentant al Compartimentului Asistenţă Socială
6. un reprezentant al Consiliului Local, ing.ARTENIE GHEORGHE;
7. un reprezentant al Consiliului Local, ing.MURARIU IONEL.
Art.2.– Prevederile H.C.L. nr. 110/26.08.2004 se abrogă.
Art.3.– Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor
desemnate.
Art.4. - Hotararea se comunica la:
-Institutia Prefectului- Judetul Suceava;
-Primar;
-persoanele desemnate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, prof.VASILE SBURLEA
Contrasemneaza,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Falticeni, 17.07.2008
Nr.69

