ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor
consilierilor
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
În baza prevederilor art.31 alin.(2) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 4 din Regulamentul - cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa
Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr.
673/2002;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi
formată din 5 consilieri.
Art.2. Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri
locali, în următoarea componenţă:
1. Vasile Sburlea - preşedinte
2. Gheorghe-Cătălin Coman - secretar
3. Eugen Mogoş - membru
4. Roman Dumitru - membru
5. Bulboacă Constantin - membru
Preşedinte de vârstă,
Prof. Vasile Sburlea

Asistenţi ,
Gabriel Moroşanu
Gheorghe-Cătălin Coman
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar municipiu
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 20.06.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor consilierilor locali

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere Procesul-verbal privind propunerile de
validare/invalidare a consilierilor locali, prezentat de Comisia de validare ;
În baza prevederilor art.31 şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art.7 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi
completată prin Legea nr. 673/2002;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Validează mandatele consilierilor aleşi la data de 01.06.2008
pentru Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, după cum
urmează:
1. ALDEA GHEORGHE - P.N.L.
2. ARTENI GHEORGHE - P.D.L.
3. BULBOACĂ CONSTANTIN - P.N.L.
4. COMAN GHEORGHE - CĂTĂLIN - P.S.D.
5. COSTEA CONSTANTIN - CĂTĂLIN - P.D.L.
6. DOMINTE VIOREL - P.D.L.
7. DULGHERIU MARIA - P.S.D.
8. GHILEA SABIN - P.S.D.
9. GRIGORAŞ LIVIU - P.S.D.
10. GRIGORIU MARIA - LĂCRĂMIOARA - P.S.D.
11. LUPU MIRCEA - EMIL - P.D.L.
12. MOGOŞ EUGEN - P.S.D.
13. MOROŞANU GABRIEL - P.D.L.
14. MURARIU IONEL - P.S.D.
15. NEGURĂ GHEORGHE - P.S.D.
16. ROMAN DUMITRU - P.D.L.
17. SBURLEA VASILE - P.R.M.
18. SIMEREA CONSTANTIN - P.D.L.
19. VITCU MIHAI - P.S.D.

Art.2. Hotararea poate fi atacata de cei interesati la instanta de
contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor
absenti de la sedinta, de la comunicare.

Preşedinte de vârstă,
Prof. Vasile Sburlea

Asistenţi ,
Gabriel Moroşanu
Gheorghe-Cătălin Coman

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar municipiu
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 20.06.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea Consiliului local al municipiului Falticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
În baza prevederilor art.34, alin.(2) şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare cât şi ale art.8 alin (6) din Regulamentul - cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa
Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr.
673/2002;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. În urma validării mandatelor consilierilor aleşi la
data de 01.06.2008 şi a depunerii jurământului de către 19 consilieri
validaţi, declară legal constituit Consiliul local al municipiului Fălticeni,
judeţul Suceava.

Preşedinte de vârstă,
Prof. Vasile Sburlea

Asistenţi ,
Gabriel Moroşanu
Gheorghe-Cătălin Coman
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar municipiu
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 20.06.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
În baza prevederilor art. 35 alin.(1) şi art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 9 din Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa
Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr.
673/2002;
HOTĂRĂŞTE:
Art. unic. Alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al
Consiliului local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, pe domnul
consilier Vasile Sburlea.
Preşedinte de vârstă,
Prof. Vasile Sburlea

Asistenţi ,
Gabriel Moroşanu
Gheorghe-Cătălin Coman
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

Fălticeni, 20.06.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului Consiliului local
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere art.57 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.11-13 din Regulamentul - cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului
nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. În urma stabilirii rezultatului votului secret declară
ales viceprimar al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, pe domnul
consilier Aldea Gheorghe.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Cons. local, prof. Vasile Sburlea
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar municipiu
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 20.06.2008
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii
de activitate
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
În baza dispoziţiilor art.54 şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, ale art.15 şi 30 din Regulamentul - cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa
Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr.
673/2002;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Organizează un număr de 4 comisii de specialitate , după
cum urmează :
a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
prestări servicii şi comerţ;
b. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură;
c. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement;
d. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică , apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
Art.2. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ,
având următoarea componenţă:
• Lupu Mircea - Emil - preşedinte
• Mogoş Eugen - secretar
• Grigoraş Liviu - membru
• Aldea Gheorghe - membru
• Costea Constantin - membru

Art.3. Stabileşte un număr de 7 consilieri pentru comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
având următoarea componenţă:
• Ghilea Sabin - preşedinte
• Arteni Gheorghe - secretar
• Grigoriu Maria - Lăcrămioara- membru
• Negură Gheorghe - membru
• Simerea Constantin - membru
• Moroşanu Gabriel - membru
• Bulboacă Constantin - membru
Art.4. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement, având următoarea componenţă:
• Sburlea Vasile - preşedinte
• Coman Gheorghe - Cătălin- secretar
• Vitcu Mihai - membru
• Bulboacă Constantin - membru
• Roman Dumitru - membru
Art.5. Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru
administraţia publică locală, juridică , apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, având următoarea
componenţă:
• Dominte Viorel - preşedinte
• Dulgheriu Maria- secretar
• Murariu Ionel - membru
• Aldea Gheorghe - membru
• Sburlea Vasile- membru
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. local, prof. Vasile Sburlea
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar municipiu
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 20.06.2008
Nr. 55

