
             ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                         
                      FĂLTICENI        
    
 
 

HOTĂRÂRE 
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 judeţului Suceava,  

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Jud. Suceava,  
modificată prin H.G. nr. 1170 / 2004 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr. 20555 / 03.10.2006; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 20557 / 03.10.2006; 

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 prevederilor art. 38, alin. 2, lit. „c”, art. 46, alin.2 1 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni, Jud. Suceava, a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 580 şi 581 din 
Anexa nr.4 la H.G. nr. 1357 / 2001, modificată şi completată prin H.G. nr. 1170 / 
2004. 
              Art.2. Bunurile înscrise la poziţiile nr. 580 şi 581 din anexa nr. 4 la H.G.             
nr. 1357 / 2001 se elimină din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public 
al Municipiului Fălticeni, Jud. Suceava. 
 Art.3. Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni vor duce la îndeplinire pevederile prezentei hotărâri.  
 Art. 4: – 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: 26.10.2006 
NR. 108 

 



          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 Spitalului Municipal Fălticeni a imobilului 

„Spitalul Municipal - local nou - şi teren aferent”, cu excepţia Corpului D,  
pe durata executării lucrărilor de investiţii  

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 20559  / 
03.10.2006;  

- raport de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 20561 / 03.10.2006;  

În temeiul prevederilor art.1, alin.1 din O.G. nr. 70 / 2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată prin Legea nr. 99 / 2004; 

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.”a”, 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 darea în administrare „Spitalului Municipal Fălticeni a imobilului 
„Spitalul Municipal – local nou – şi teren aferent” în suprafaţă de 13.300 m.p., conform 
planului de situaţie anexat.   

Art.2. – Darea în administrare a imobilului menţionat la art. 1 se realizează pe bază 
de protocol de predare – primire încheiat între cele două părţi.  

Art.3. – Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4: – Hotărârea se comunică la: 
o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică; 
o Spitalul Municipal Fălticeni.  
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Prof.Ilişescu Ioan   

 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 26.10.2006 
NR. 109 

 
 



                     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 obiectivelor de investiţii la o serie de unităţi  

de învăţământ din municipiul 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. 20567 / 
03.10.2006;  

- raport de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 20565 / 03.10.2006;  

În temeiul prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza H.G. nr. 1262 / 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele 
unităţi administrativ – teritoriale;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, culte, sport, turism şi agrement; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, al. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d), art.46, alin.(2), 
lit.”a” 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 obiectivele de investiţii la o serie de unităţi de învăţământ din 
municipiul Fălticeni, conform anexelor nr. 1 – 11 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Direcţie economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. – Hotărârea se comunică la: 
o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică; 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Prof.Ilişescu Ioan   

 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
Fălticeni: 26.10.2006 
NR. 111 
 
 
 



 
           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 majorarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006  

corespunzător sponsorizărilor primite 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 20563 / 
03.10.2006;  

- raport de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 20565 / 03.10.2006;  

În temeiul prevederilor art. 6, alin.2 din Normele Metodologice privind modul de 
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de 
către instituţiile publice, aprobare prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis / 
2003;  

În baza avizelor Comisiei pentru programe de  dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 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 baza prevederilor art. 15, al. (1), lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 45 / 2003 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „b”, alin. 4, lit.”a”, art.46, alin.2, lit.”a” 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 majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 
corespunzător sponsorizărilor primite, după cum urmează:  
           - lei -  

Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma  
VENITURI: 
Donaţii şi sponsorizări  

37.02.01 1.167

CHELTUIELI: 
Capitolul învăţământ, din care:  

- alte obiecte de inventar 
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

 
65.02 

20.05.30 
20.30.30 

1.167
250
917

Din total capital:  
- învăţământ preşcolar 
- învăţământ secundar inferior 
- învăţământ secundar superior  

 
65.02.03.01 
65.02.04.01 
65.02.04.02 

250
500
417

 
Art.2. – Se aprobă majorarea bugetelor instituţiilor de învăţământ după cum 

urmează: 
 Cod indicator Suma 

- Grădiniţa cu program normal nr.7 „Voinicelul” 
 Paragraf: Învăţământ peşcolar 
 Alineat: Alte obiecte de inventar  

 
65.02.03.01 
20.05.30 

 
250 
250  

- Grupul Şcolar „Mihai Băcescu”  
 Paragraf: Învăţământ secundar inferior 

 
65.02.04.01 

 
500 



 Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   20.30.30 500  
- Colegiul Naţional „Nicu Gane”   
 Paragraf: Învăţământ secundar superior 
 Alineat: Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   

 
65.02.04.02 
20.30.30 

 
417 
417 

 
Art.3. – Cu sumele prevăzute la art.1 şi 2 se majorează prevederile bugetare ale 

trimestrului IV.  
Art.4. Direcţie economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.5. – Hotărârea se comunică la: 

o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică; 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                    Prof.Ilişescu Ioan   

 
 
 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
Fălticeni: 26.10.2006 
NR. 112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încadrării pe  perioadă determinată, prin A.J.O.F.M. Suceava 
– Agenţia Fălticeni, a unui număr de 50 (cincizeci) de muncitori necalificaţi, în 

cadrul Serviciului utilităţi publice 
 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 

la  nr. 20547 / 03.10.2006; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - salarizare din 

cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 20549 / 
03.10.2006; 

În temeiul prevederilor art.12, alin.2., art. 81, alin. b, c, d din Legea nr. 53 / 
2003 (Codul Muncii), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 78 din Legea           
nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, modificată şi completată;  

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 prevederilor art. 38, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct.16,             
art. 46, alin.1 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 încadrarea pe perioadă determinată, începând cu data de 
06.11.2006 şi până la data de 15.12.2006 a unui număr de 50 (cincizeci) de 
muncitori necalificaţi din rândul şomerilor, în cadrul Serviciului utilităţi publice.  
     Art.2. Încadrarea persoanelor menţionate la art.1 se realizează prin 
A.J.O.F.M. Suceava – Agenţia Fălticeni.  
               Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului resurse umane – salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
              Art.4. – Hotărârea se comunică la: 

o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Serviciul resurse umane – salarizare. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Prof.Ilişescu Ioan   
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 26.10.2006 
NR. 113 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                        
                        FĂLTICENI        
    
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Fălticeni  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr. 20543 / 03.10.2006; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 20545 / 03.10.2006; 

- adresa Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni nr. 9067 / 08.09.2006 
înregistrată la Primăria Municipiului Fălticeni sub nr. 16176 / 
08.09.2006;  

- adresa Colegiului Agricol Fălticeni nr. 6666 / 11.10.2006 înregistrată la 
Primăria Municipiului Fălticeni sub nr. 21349 / 11.10.2006;  

În temeiul prevederilor art.11, alin.1 şi alin.4, lit. „c” din O.U.G. nr. 75 / 2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 prevederilor art. 38, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”,pct.1,             
art. 46, alin.1 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în Comisiile pentru evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea instituţiei de învăţământ Numele şi Prenumele 
Consilierului local 

1. Colegiul Naţional „Nicu Gane” Lector univ. dr. Dan Dascălu 
2. Grupul Şcolar „Mihai Băcescu” Prof. Mariana Baciu  
3. Colegiul Agricol Dr.ing. Dumitru Iftime  
4. Şcoala Generală nr. 1 „Alexandru I. Cuza”  Prof. Mariana Baciu  
5. Şcoala Generală nr. 2 „Ion Irimescu” Ing. Constantin Mocanu  
6. Şcoala Generală nr. 3 „Mihail Sadoveanu”  Dr.ing. Vasile Moroşanu 
7. Şcoala Generală nr. 6 „Ioan Ciurea” Prof. Vasile Sburlea  
8. Grădiniţa cu program normal nr. 7 „Voinicelul” Ing. Eugen Mogoş 
9. Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 „Pinochio”. Prof. Ioan Ilişescu  

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

o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                    Prof.Ilişescu Ioan   
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
Fălticeni: 26.10.2006 
NR. 114 
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