
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 abrogarea H.C.L. nr. 85 / 31.08.2006 şi aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, 
pe durata existenţei construcţiei, a suprafeţei de 250 m.p. teren proprietate privată a 

Municipiului Fălticeni, situat pe strada Ion Dragoslav, f.n., d-lui Sandu Gheorghe  
în vederea strămutării gospodăriei 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 21378 / 
02.11.2006; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 21380 / 02.11.2006;   

- cererea d-lui Sandu Gheorghe, înregistrată la nr. 14034 / 28.07.2006;  
În temeiul prevederilor art.15, lit. „c” din Legea nr. 50 / 1991, 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 şi 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit. „c”, art.46, alin.2 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  abrogă prevederile H.C.L. nr. 85 / 31.08.2006 privind atribuirea în 
folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a suprafeţei de 456 m.p. teren 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni situat pe str. Dimitrie Leonida, f.n., d-lui Sandu 
Gheorghe, în vederea strămutării gospodăriei.  

Art.2. – 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-lui Sandu Gheorghe în vederea strămutării gospodăriei afectată de 
alunecări de teren, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Beneficiarul terenului este obligat ca în termen de cel mult 1 an de la data 
rămânerii definitive a prezentei hotărâri să obţină autorizaţie de construire şi să înceapă 
construcţia, în caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă asupra terenului.  

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

o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică  
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Prof.Ilişescu Ioan   
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 30.11.2006 
Nr. 119 
 
 
 



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 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  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 21374 / 
02.11.2006;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 21376 / 02.11.2006;   

În temeiul prevederilor art.10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, 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. „c”, art.46, alin.2 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Fălticeni, jud. Suceava a suprafeţei de 500 m.p. teren din suprafaţa totală de 10710 m.p., 
situat pe str. Ioan Dragoslav, f.n., însrisă la poziţia nr. 500 din anexa nr.4 la H.G. nr. 1357 / 
2001, modificată şi completată prin H.G. nr.1170 / 2004.  

Art.2. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al muncipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, a suprafeţei de 700 m.p. teren din suprafaţa totală de 2081 m.p, 
situat pe str. Pictor A. Băieşu, înscrisă la poziţia nr. 590 din anexa nr. 4 la H.G. nr. 1357 / 
2001, modificată şi completată prin H.G. nr. 1170 / 2004. 

Art.3. – Bunurile înscrise la poziţia nr. 500 şi 590 din anexa nr.4 la H.G. nr. 1357 / 
2001, respectiv suprafeţele de teren menţionate4 la art. 1 şi 2,  se elimină din Inventarul 
bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, jud. Suceava.  

Art.4. – Direcţia economică şi 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 Consiliul Judeţean Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică  

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Prof.Ilişescu Ioan   
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 30.11.2006 
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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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate 

al primarului municipiului Fălticeni, pentru anul 2007 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 21366 / 
02.11.2006; 

- raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 21368 / 02.11.2006;  

- adresa nr. 9289 / 12.09.2006 a Consiliului Judeţean Suceava – Direcţia Generală 
Economică şi Relaţii cu Instituţiile Publice, înregistrată la Primăria Municipiului 
Fălticeni sub nr. 18823 / 15.09.2006;  

În temeiul prevederilor art.20 şi 21 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660 / 2006 de 
aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funciilor publice;  

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit. „a”, alin.3, lit.”b”, 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2007, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
            Art.3. – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia prefectului – judeţul Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul resurse umane. 
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Prof.Ilişescu Ioan   
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 30.11.2006 
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          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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 

Fălticeni în Consiliul etic ce funcţionează în cadrul 
 Spitalului Municipal Fălticeni  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 21362 / 
02.11.2006;  

- raport de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 21364 / 02.11.2006;  

- adresa nr. 750 / 19.11.2006 înregistrată la Primăria Municipiului Fălticeni sub             
nr. 956 / 16.11.2006;  

În temeiul prevederilor art.1, alin.1, lit. „b”  din Ordinul nr. 1209 / 04.10.2006 pentru 
aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor 
publice; 

În baza avizelor 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, al. 1, lit. „d”, alin. 5, lit.”c”, art. 38, alin.6, lit. „a”, 
pct.3, 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  desemnează d-l consilier local Donciu Dorin în consiliul etic ce 
funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.    

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite.  
            Art.3. – Hotărârea se comunică la: 

o Instituţia prefectului - Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul juridic. 
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Prof.Ilişescu Ioan   
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
Fălticeni: 30.11.2006 
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