ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 24926
din 20.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 24927 din
20.10.2008;
- adresele nr. 62492 din 18.09.2008, nr. 19284 din 14.10.2008 şi nr.62807 din
16.10.2008 ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice - Suceava;
- adresa nr. 13992 din 01.10.2008 a Consiliului Judeţean Suceava;
- adresa nr. 3633 din 24.09.2008 a Colegiului Naţional „Nicu Gane”;
- adresa nr.24457 din 13.10.2008 a locatarilor blocurilor 2, 2A şi 2B de pe strada 1
Mai;
- adresa nr. 48 din 10.10.2008 a Asociaţiei de proprietari nr. 15;
- adresa nr.68755/HI/24.10.2008 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1137 / 2008 privind alocarea unei sume din Fondul
de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 46, alin. (3) şi ale art. 48, alin. (1) din Legea nr.
273 / 2006 privind finanţele publice locale, 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 şi Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art.
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 după
cum urmează:
lei Denumirea indicatorilor
Cod indicator
Suma cu care se
majorează/diminuează
prevederile iniţiale –
trim. IV
VENITURI-TOTAL
+ 1.837.700
Capitol: Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
04.02
+ 173.500
Subcapitol: Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.01
+ 56.951
Subcapitol: Sume alocate din cote defalcate din 04.02.04
+ 116.549
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Capitol: Sume defalcate din TVA
Subcapitol: Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor
Capitol: Subvenţii de la bugetul de stat
Subcapitol: Subvenţii primite din fondul de intervenţie
Subcapitol: Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
CHELTUIELI-TOTAL
Capitol: Învăţământ
TITLUL I : Cheltuieli de personal
TITLUL II: Bunuri şi servicii,
Alineat: Piese de schimb
Paragraf: Învăţământ preşcolar
Paragraf: Învăţământ primar
Paragraf: Învăţământ secundar inferior
Paragraf: Învăţământ secundar superior
Capitol: Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Paragraf: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor, din care:
TITLUL X: Active nefinanciare
Alineat: Construcţii
Subcapitol: Alte servicii în domeniile locuinţelor,
serviciilor şi dezvoltării comunale din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Capitol: Transporturi
Paragraf: Străzi, din care:
TITLUL II: Bunuri şi servicii
Articol: Reparaţii curente

11.02
11.02.02

+ 1.628.200
+ 1.628.200

42.02
42.02.28
42.02.29
65.02
10
20
20.01.06
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04.01
65.02.04.02
70.02
70.02.03.30
71
71.01.01
70.02.50

+ 36.000
+ 6.000
+ 30.000
+ 1.837.700
+ 1.636.700
+ 1.628.200
+ 8.500
+ 8.500
+ 282.690
+ 239.240
+ 745.100
+ 369.670
+36.000
+ 6.000
+ 6.000
+ 6.000
+ 30.000

20
20.30.30
84.02
84.02.03.30
20
20.02

+ 30.000
+ 30.000
+ 165.000
+ 165.000
+ 165.000
+ 165.000

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
conform anexei nr. 1.
Art.3: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii „Lucrări de reconstruire a unui număr de
trei locuinţe afectate de calamităţi naturale în Municipiul Fălticeni”, conform anexei nr. 2.
Art.4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii din bugetul local pe anul 2008,
conform anexei nr.3.
Art.5: Se aprobă redistribuirea sumei de 100.000 lei de la obiectivul de investiţii
„Amenajarea punctelor de intrare/ieşire din Municipiu” şi a sumei de 50.000 lei de la obiectivul
de investiţii „Semaforizarea intersecţiei str. Sucevei cu str. Nicolae Bălcescu”, la obiectivul de
investiţii „Asigurare utilităţi – Sala de sport”, în cadrul capitolului 70.11- Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică .
Art.6: Se aprobă redistribuirea sumei de 40.000 lei de la obiectivul de investiţii
„Semaforizarea intersecţiei str. Sucevei cu str. Nicolae Bălcescu” din cadrul capitolului 70.11 –
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi a sumei de 40.000 lei de la obiectivul de investiţii
„Studii şi proiecte aferente obiectivelor de investiţii” din cadrul capitolului 51.11 – Autorităţi
publice, la obiectivul de investiţii „Cheltuieli neeligibile – Program SAMTID” din cadrul
capitolului 70.11- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.
Art.7: Se aprobă redistribuirea sumei de 40.000 lei de la obiectivul de investiţii „Studii şi
proiecte aferente obiectivelor de investiţii” din cadrul capitolului 51.11 – Autorităţi publice,
astfel: 20.000 lei la obiectivul de investiţii „Optimizarea traseului de alimentare cu apă la blocul
nr. 92B de pe strada Sucevei” şi 20.000 lei la obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelei de

canalizare la blocurile nr. 2, 2A şi 2B de pe strada 1 Mai” din cadrul capitolului 70.11- Locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică.
Art.8: Se aprobă virarea creditelor bugetare din fondurile evidenţiate în afara bugetului
local, după cum urmează:
- lei Cod
Suma cu care se
Denumirea indicatorilor
indicator
majorează/diminuează
prevederile iniţiale –
trim. IV
Capitolul : Autorităţi publice
51.11
- 80.000
Paragraf: Autorităţi executive, din care:
51.11.01.03
- 80.000
TITLUL X Active nefinanciare
71
- 80.000
Alineat: Alte active fixe
71.01.30
- 80.000
Capitolul : Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
70.11
+ 80.000
Paragraf: Alimentari cu apa, din care:
70.11.05.01
+ 80.000
TITLUL X Active nefinanciare
71
+ 80.000
Alineat: Alte active fixe
71.01.30
+ 80.000
Subcapitol: Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 70.11.50
şi dezvoltării comunale
TITLUL X Active nefinanciare
71
Alineat: Construcţii
71.01.01
+ 60.000
Alineat: Alte active fixe
71.01.30
- 60.000
Art.9: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii „Asigurare utilităţi – Sala de sport”,
conform anexei nr. 4.
Art.10: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii ”Cheltuieli neeligibile – Program
SAMTID”, conform anexei nr. 5.
Art.11: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii „Optimizarea traseului de alimentare cu
apă la blocul nr. 92B de pe strada Sucevei ”, conform anexei nr. 6.
Art.12: Se aprobă Fişa obiectivului de investiţii „Reabilitarea reţelei de canalizare la
blocurile nr. 2, 2A şi 2B de pe strada 1 Mai ”, conform anexei nr. 7.
Art.13: Se aprobă modificarea Programului de investiţii din fonduri evidenţiate în afara
bugetului local pe anul 2008, conform anexei nr.8.
Art. 14: Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 16: Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava;
- Primar;
- Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni;
- Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ing. Arteni Gheorghe
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 30.10.2008
Nr. 92

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, înregistrată sub nr.
24615/15.10.2008;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 24616/15.10.2008 al Biroului de
Asistenţă Socială;
În baza avizelor Comisiei pentru programme de dezvoltare economico – socială,
buget finanţe şi administratrea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi
comerţ, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;
În temeiul prevederilor art. 3 din H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului
minim al alocţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de
asistenţă socială ;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit.a-2), art. 49, alin. (1) şi art. 115,
alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completăriel ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1.– Se aprobă majorarea la suma de 8,00 lei/zi/persoană a cuantumului
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor
Social.
Art.2.– Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.11.2008.
Art.3.– Primarul municipiului Fălticeni, prin intermediul compartimentelor de
specialitate din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4.– Hotărârea se comunică la :
• Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava ;
• Primar ;
• Biroul de Asistenţă Socială ;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, ing. Gheorghe Arteni
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni, 30.10.2008
Nr. 93

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Fălticeni în Consiliul etic ce funcţionează în cadrul
Spitalului Municipal Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
24613/15.10.2008;
- raport de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 24614/15.10.2008;
În baza avizelor Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
În temeiul prevederilor art. 185, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
prevederilor art.1, alin.1, lit. „b” din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1209 / 04.10.2006
pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul
spitalelor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 3 şi art.49,
alin.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se desemnează dl. consilier local Mircea Lupu în Consiliul etic ce
funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.
Art.2. – Prevederile H.C.L. nr. 121/30.11.2006 se abrogă.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei
numite.
Art.4. – Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Spitalul Municipal Falticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ing. Gheorghe Arteni
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 30.10.2008
Nr. 94

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu construire spaţii comerciale, birouri, locuinţe de serviciu şi extindere laborator
produse farmaceutice, str. Ana Ipătescu nr. 9, municipiul Fălticeni"
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
24617/15.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 24618/ 15.10.2008;
- cererea înregistrată la nr. 23210/08.10.2008 a S.C. FLORILEX - PHARMAMIT
S.R.L. Fălticeni;
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 şi urbanism şi Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea nr. 350 /
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi art.47
din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire spaţii
comerciale, birouri, locuinţe de serviciu şi extindere laborator produse farmaceutice, pe
terenul în suprafaţă de 1347 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr. 9,
proprietatea S.C. FLORILEX - PHARMAMIT S.R.L., prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia tehnică;
o S.C. Florilex - Pharmamit S.R.L. Fălticeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ing. Gheorghe Arteni
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 30.10.2008
Nr. 95

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 12667 din data
de 14.08.2000, încheiat între Primăria municipiului Fălticeni şi S.C. " TESS
HOUSE" S.R.L. Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
23823/24.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 23824/24.10.2008;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială,
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi
comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism şi Comisia pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
În conformitate cu prevederile art.10, art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin. 3 şi art. 47
din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 12667 din
data de 14.08.2000, încheiat între Primăria municipiului Fălticeni şi S.C. " TESS
HOUSE" S.R.L. Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia tehnică;
o S.C. " TESS HOUSE" S.R.L. Fălticeni
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ing. Gheorghe Arteni
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 30.10.2008
Nr. 96

Anexa la H.C.L nr. ____/30.10.2008
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

ACT ADIŢIONAL
la Contractul de concesiune nr. 12667 din data de 14.08.2000, încheiat între Primăria
municipiului Fălticeni şi S.C. " TESS HOUSE" S.R.L. Fălticeni
Art.1. – Prezentul act adiţional se încheie între :
a) MUNICIPIUL FĂLTICENI, prin primar, ing. Vasile Tofan, în calitate de
concedent, pe de o parte, şi
b) S.C. "TESS HOUSE" S.R.L. Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Ion
Dragoslav, nr. 11, prin administrator Muraru Dumitru, pe de altă parte.
Art.2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional să modifice art. 1
din contractul de concesiune nr. 12667 din data de 14.08.2000 , după cum urmează:
„ Art.1. - Obiectul contractului este preluarea în concesiune a suprafeţei de 56,00 m.p.
teren situat în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, f.n,(zona Casa Cristea) , judeţul
Suceava, aşa cum rezultă din planul de situaţie anexat”.
Art.3. – Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi ___________ în 2 ( două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR,
ing. Vasile Tofan
SECRETAR,
Mihaela Busuioc
DIRECŢIA TEHNICĂ
Ing. Octavian Perju
COMPARTIMENT JURIDIC,
Consilier juridic Costică Stoleru

CONCESIONAR
S.C."TESS HOUSE"S.R.L. Fălticeni
prin adm. Muraru Dumitru

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

HOTĂRÂRE
privind inchirierea unui spaţiu situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1,
Partidului Social Democrat - Organizaţia Locală Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
25123/23.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25124/ 23.10.2008;
- cererea înregistrată la nr. 23629/21.10.2008 a Partidului Social Democrat Organizaţia Locală Fălticeni;
În baza avizelor pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În temeiul prevederilor art. 2, alin. 3 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea
spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale,
destinaţe sediilor partidelor politice, 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. 47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă inchirierea spaţiului în suprafaţă de 79,74 mp, situat în
municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică a municipiului Fălticeni,
Partidului Social Democrat - Organizaţia Locală Fălticeni, până la începerea lucrărilor
de reabilitare a imobilului " Casa de Cultură " Fălticeni.
Art.2: Preţul chiriei se stabileşte conform O.U.G. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare..
Art.3: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4: Hotărârea se comunică la:
Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
Primar;
Direcţia tehnică;
o Partidul Social Democrat - Organizaţia Locală Fălticeni.
o
o
o

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ing. Gheorghe Arteni
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 30.10.2008
Nr. 97

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a două spaţii, situate în municipiul Fălticeni, str.
Maior Ioan nr. 1, Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala Fălticeni şi
Organizaţiei Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
25125/23.10.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25126/ 23.10.2008;
- cererea Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala Fălticeni,
înregistrată la nr. 24973/22.10.2008 ;
- cererea Organizaţiei Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni, înregistraţă la nr. 1293/22.10.2008;
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, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor;
În temeiul prevederilor art. 10 şi 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin. 3 şi art. 47 din Legea nr.
215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 108 mp,
situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică a municipiului Fălticeni,
Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala Fălticeni;
Art.2: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 25 mp,
situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică a municipiului Fălticeni,
Organizaţiei Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni;
Art.3: Spaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se transmit în folosinţă
gratuită până la începerea lucrărilor de reabilitare a imobilului " Casa de Cultură " Fălticeni.
Art.4: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia tehnică;
o Asociaţia pentru Dezvoltare şi Prosperitate Suceava - filiala Fălticeni;
o Organizaţia Salvaţi Copiii - filiala Fălticeni
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ing. Gheorghe Arteni
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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