
          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind repartizarea unui număr de 20 de unităţi locative de necesitate situate 

în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, nr.3 C 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 24152 / 
21.12.2006; 

- raportul de specialitate al Compartiment spaţiu locativ din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.24154 / 21.12.2006;  

În temeiul prevederilor art.55 şi art.56 din Legea locuinţei nr. 114 / 1996, 
republicată, 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. 38, al. 2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.17, art.46, 
al.1, şi art.50 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. - Se  aprobă repartizarea unui număr de 20 de unităţi locative de 
necesitate, situate în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, nr.3C, pe o perioadă de 
2 ani de zile, după cum urmează:  
 

Imobilul nr.1 Bălteanu Constantin  
Imobilul nr.2 Bacău Mihai  
Imobilul nr.3 Biriş Elena  
Imobilul nr.4 Pachiţa Maricica 
Imobilul nr.5 Vîjîilă Elena  
Imobilul nr.6 Timofte Ionel  
Imobilul nr.7 Marin Rita  
Imobilul nr.8 Marin Angelica  
Imobilul nr.9 Varga Caludia  
Imobilul nr.10 Varga Cornelia  
Imobilul nr.11 Stegari Adrian 
Imobilul nr.12 Munteanu Adrian  
Imobilul nr.13 Stoica Maria  
Imobilul nr.14 Stoleriu Cornelia 
Imobilul nr.15 Icuţă Nicoleta  
Imobilul nr.16 Marin Valerica 
Imobilul nr.17 Pădurean Somna 
Imobilul nr.18 Şestac Doiniţa  
Imobilul nr.19 Ţibu Narcisa  
Imobilul nr.20 Timofte Constantin  



 
  
 Art.2. – Cuantumul chiriei pentru unităţile locative prevăzute la art.1 este de                    
15 lei / lună.  
 Art.3. – Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
            Art.4: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ;  
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                  Ing. Mogoş Eugen  
 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI        
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea suprafeţei de 766 m.p. teren proprietate privată  

a Municipiului Fălticeni, situat pe str. Armatei, nr. 9 – 11, 
către S.C. „ENRICO IMPEX” S.R.L. Fălticeni  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22710 / 
04.12.2006; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.22712/  04.12.2006;  

- cererea S.C. „ENRICO IMPEX” S.R.L. Fălticeni, înregistrată la nr.27725 / 
27.11.2006; 

În temeiul prevederilor art.125, alin.3 din Legea 215 / 2001 a administraţiei 
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, 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. 38, al. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”b” art.46, al.1, şi 
art.50 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. - Se  aprobă vânzarea suprafeţei de 766 m.p. teren  proprietate privată 
a municipiului Fălticeni, situat pe strada Armatei, nr.9 -11, teren pe care sunt 
amplasate construcţii aflate în proprietatea S.C. „ENRICO IMPEX” S.R.L. Fălticeni. 
 Art.2. – Preţul vânzării este de 10,64 EURO / m.p. conform raportului de 
expertiză tehnică - evaluare anexat, preţ care va fi achitat integral la data perfectării 
contractului de vânzare – cumpărare la care se va adăuga cota de 19% TVA. 
 Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice şi Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.  
            Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 
o Compartimentul juridic;  
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                  Ing. Mogoş Eugen  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
 



          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI        
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor pe care sunt 

amplasate construcţii metalice provizorii 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22702 / 
04.12.2006; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ , înregistrat la nr.22704/  
04.12.2006;  

- prevederile art. 969 din Codul Civil;  
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 şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct.16, art. 46, alin.2 
şi art. 50  din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, pe o perioadă de 1 an, respectiv de la data de 01.01.2007 la 
31.12.2007, după cum urmează:  
 a) S.C. „MARIMAR” S.R.L.  
 b) S.C. „TOPAZ” S.R.L.  
 c) A.F. SCRIPCĂ VASILE  
 d) A.F. FÎNU VASILE  

Art. 2. – Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor pe care sunt 
amplasate punctele de vânzare aparţinând S.C. „RODIPET” S.A.  

Art.3. – Preţul chiriei aferente contractelor prevăzute la art.1 se stabilesc în cuantum 
de 15 lei / m.p./ lună.  

Art.4. – Preţul chiriei aferente contractelor prevăzute la art.2 se stabilesc în cuantum 
de 10 lei / m.p./ lună.  

Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului Spaţiu Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
           Art. 6: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul spaţiu locativ ; 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                       Ing. Mogoş Eugen  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
 
 
 



          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI        
                     F Ă L T I C E N I 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea comisiei pentru analiza solicitărilor de subvenţii 
 în condiţiile prevăzute de Programul pentru construcţiile de locuinţe 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22694 / 
04.12.2006; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 22696 / 04.12.2006;  
În temeiul prevederilor art. 1, art.4, alin.1 şi 2 din O.U.G. nr. 51 / 2006, a prevederilor 

art.2, alin.1 şi 3, art.4 şi art.5 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate 
prin Ordinul nr. 1413 / 2006;  

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. 38, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct.11, art. 46, alin.1 
şi art. 50  din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se aprobă componenţa Comisiei pentru analiza solicitărilor de subvenţii, în 
condiţiile prevăzite de Programul pentru construcţiile de locuinţe proprietate pesonală, după 
cum urmează:  
 1. ing. Octavian Perju     - preşedinte 
 2. ing. Cătălin Fodor      - secretar  
 3. Consilier local ………………………………….. - membru  
 4. Consilier local ………………………………….. - membru  
 5. Consilier local …………………………….……. - membru  
 

Art. 2. – Cererile de subvenţii se depun la Compartimentul Relaţii Publice şi vor fi 
date spre gestionare Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni care va 
convoca şedinţa comisiei constituită pentru a analiza în primele 5 zile lucrătoare ale lunii 
cererile depuse în luna anterioară. 

Art.3. – Actele justificative necesare sunt cele prevăzute la art. 1, alin.3, lit. a – c din 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea 
construirii de locuinţe proprietate persoanlă. 

Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice şi comisiei numite.  
            Art.5: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Ing. Mogoş Eugen 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
   



                    R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI        
                     F Ă L T I C E N I 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2007  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22698 / 
04.12.2006; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, înregistrat la nr. 22700 / 
04.12.2006;  

În temeiul prevederilor art. 287 şi 288, alin.1 din Legea nr. 571 / 2001 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 cu modificările şi completările 
ulterioare şi H.G. nr. 1514 / 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;  

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. 38, alin.2, lit. „b”, alin. 4, lit „c”, art. 46, alin.2, lit.”c” 
şi art. 50  din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se  stabilesc impozitele şi taxele locale, aplicabile în anul fiscal 2007, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ Control şi Direcţia tehnică 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
            Art.3: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul impozite şi taxe; 
 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Ing. Mogoş Eugen 

  
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
 
 
 
 

        



 R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea contractelor de închiriere a spaţiilor / terenurilor 

situate în Bazar şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni  
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22686 / 
04.12.2006; 

- raportul de specialitate al Directorului Piaţă – Bazar, înregistrat la nr. 22688 / 
04.12.2006;  

- prevederile art. 969 din Codul Civil, republicat, 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 şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct.16, art. 46, alin.2 
şi art. 50  din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se  aprobă prelungirea contractelor de închiriere a spaţiilor / terenurilor 
situate în Bazar şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2007 – 31.12.2007.  

Art. 2. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile / terenurile situate în Bazar şi Piaţa 
Agroalimentară va fi următorul: 

 a) teren Bazar    13 lei / m.p./ lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  15 lei / m.p. / lună; 
 c) spaţii Piaţa Agroalimentară 18 lei / m.p. / lună 
Art. 3. – Taxele pentru folosirea locurilor publice în Bazar şi Piaţa Agroalimentară 

Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 4.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Administraţiei 

Pieţei şi Bazarului Fălticeni.  
            Art.5: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Administraţia pieţelor; 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Ing. Mogoş Eugen 

  
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei,  

a suprafeţei de 250 m.p. teren proprietatea privată a Municipiului Fălticeni  
situat pe str. Ion Dragoslav, f.n., d-nei Tofan Dorina,  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  nr. 
22690 / 04.12.2006; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 22692 / 04.12.2006; 

- prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 118 / 30.11.2006 privind modificarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni 
înscrise în Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1357 / 2001 privind atestarea domeniului 
public al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Suceava, modificată prin 
H.G. nr. 1170 / 2004;  

- cererea d-nei Tofan Dorina, înregistrată la nr. 29149 / 04.12.2006; 
 În temeiul prevederilor art.15, lit. „c” din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, 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. 38, alin. 2, lit. „c”, alin.5, lit.”a”, art. 46,                      
alin. 21 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a 
suprafeţei de 250 m.p. teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni situat pe str. Ion 
Dragoslav, f.n., d-nei Tofan Dorina, în vederea strămutării gospodăriei, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2: Beneficiarul terenului este obligat ca în termen de cel mult 1 an de la data 
rămânerii definitive a prezentei hotărâri, să obţină autorizaţia de construire şi să înceapă 
construcţia, în caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă asupra terenului.  
 Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
               Art.4: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Ing. Mogoş Eugen  
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 

 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                  
                   F Ă L T I C E N I 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind scutirea dl. Sandu Gheorghe de la plata taxei  

pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
22714 / 09.12.2006; 

- raportul de specialitate al Serviciului Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 22716 / 09.12.2006;   

- cererea dl. Sandu Gheorghe, înregistrată la nr. 29685 / 14.12.2006;  
În temeiul prevederilor art.286, alin.4 din Legea nr. 571 / 2001 (Codul Fiscal), 

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. 68, alin.9, art.46, alin.2 şi art.50 din Legea 
215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se  aprobă scutirea dl. Sandu Gheorghe de la plata taxei pentru 
eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru locuinţa ce 
va fi situată pe str. Ion Dragoslav f.n. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art. 3: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul Impozite şi Taxe; 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Ing. Mogoş Eugen  
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
 
 



 
R O M Â N I A  

              JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
        F Ă L T I C E N I 

 

H O T Ă R Â R E 
privind darea în administrare a 13 parcele de teren proprietate privată a  

municipiului Fălticeni, în suprafaţă totală de 709 mp, către SC GOSCOM SA 
Fălticeni,pe durata derulării contractului de concesiune a serviciului public de 

precolectare,colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 23672 / 
14.12.2006; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 23679 / 14.12.2006;   

În temeiul prevederilor art.8, lit.d din OG nr. 21 / 2003 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi art.35 din OUG 
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor 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. 38, alin.2, lit.b, alin.4, lit.f,  art.46, alin.1 şi art.50 din 
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aprobă darea în administrare a 13 parcele de teren proprietate privată a 
municipiului Fălticeni, în suprafaţă totală de 709 mp, către SC GOSCOM SA Fălticeni, pe 
durata derulării contractului de concesiune a serviciului public de precolectare, colectare, 
transport şi depozitare a reziduurilor solide. 

Art. 2. – Darea în administrare a suprafeţei totale de 709 mp teren se realizează în 
vederea amenajării unui număr de 13 puncte de colectare a deşeurilor menajere în 
municipiul Fălticeni. 

Art. 3. – Predarea-primirea suprafeţei de teren prevăzută la art.1 se realizează pe 
bază de protocol. 

Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           Art. 5: – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică; 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Ing. Mogoş Eugen  
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
   Simona Ciocan  
 
Fălticeni: 21.12.2006 
NR. _____________ 
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