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

HOTĂRÂRE 
privind alocarea sumei de 3.500 lei 

 pentru organizarea „Zilei Internaţionale a Profesorului” 
 

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

- expunerea de motive a dlui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
17.775/04.09.2006; 

- raportul de specialitate al dnei Cezara Dănilă, director economic, înregistrat la 
nr. 17.777/04.09.2006; 

- adresa nr. 1179/04.08.2006 a Casei Corpului Didactic „George Tofan” 
Suceava; 
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 temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „b”, art. 46, alin. 2, lit. 
„a” din Legea nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 3.500 lei pentru organizarea „Zilei 
Internaţionale a Profesorului”, în vederea premierii a 10 cadre didactice din municipiul 
Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local, capitolul de 
cheltuieli 67.02.03.30 – Alte servicii culturale. 
      Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

Art. 4: - Hotărârea se comunică la: 
o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia economică.  

 
    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Ioan Ilişescu 

 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU
      Simona Ciocan   
  
Fălticeni: 28.09.2006 
Nr. 101 
 



 
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 şi completarea prevederilor  H.C.L. nr. 27 / 30.03.2006 privind 

transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile către  
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii de locuinţe  

pentru tineri destinate închirierii  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 17771 / 
04.09.2006: 

- raport de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 17773 / 04.09.2006; 
În temeiul prevederilor art. 2 1 din Legea nr. 152 / 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126 din Legea 
nr. 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 şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit.”e”, alin.7, lit.”a”, 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 modificarea art. 1, lit.”c” din H.C.L. nr. 27 / 30.03.2006 privind 
transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, care va avea 
următorul conţinut:  
 „ 750 m.p. teren situat pe str. Cuza Vodă f.n., conform planului de situaţie 
prevăzut în anexa nr. 3, cu construcţia existentă reprezentând corpul D al clădirii 
Spitalului Municipal Fălticeni – sediul nou, având suprafaţa construită la sol de 568 
m.p. şi un regim de înălţime de S + P + 6 E.  
 Art. 2. – Art. 4 din H.C.L. nr. 27/30.03.2006 se completează cu următorul conţinut: 
„(…) şi ale H.C.L. nr. 65/29.06.2006.” 
 Art. 3. – Se completează H.C.L. nr. 27/30.03.2006 cu un nou articol, „art.5”, cu 
următorul conţinut: „Se  împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, 
pentru semnarea contractelor al căror obiect îl constituie transmiterea în folosinţă 
gratuită pe durata execuţiei investiţiei, a terenurilor şi construcţiei existente către 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a protocolului de predare – primire între 
A.N.L. şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni.”  
 Art.4. – „Art.5” din H.C.L. nr. 27/30.03.2006 va deveni „art. 6” care va avea următorul 
conţinut: ”Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi d-lui primar al Municipiului 
Fălticeni, ing. Vasile Tofan.” 

Art. 5: - Hotărârea se comunică la: 
o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Prof. Ioan Ilişescu 
              CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR MUNICIPIU
        Simona Ciocan   

Fălticeni: 28.09.2006 
Nr. 102 



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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2006  

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 17767 / 
04.09.2006; 

- raport de specialitate al Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni înregistrat la nr. 17769 / 04.09.2006; 

- adresa D.G.F.P. Suceava nr. 61895 / 25.08.2006; 
- adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 9668 / 22.09.2006; 
- adresele  nr. 1645 / 18.09.2006, 2164/28.09.2006, 2165/28.09.2006 de la Şcoala 

cu clasele I – VIII Nr. 3 „Mihail Sadoveanu” Fălticeni; 
În temeiul prevederilor art. 213, alin. (2), lit.(g) şi art. 260, alin. (1), lit. (d) din Legea nr. 

95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;  
- art.15, alin. (2) din O.U.G. nr. 45 / 2003 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, 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. „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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, 
după cum urmează:  
           - lei -  

Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma cu care se 
majorează 

prevederile iniţiale 
VENITURI – TOTAL - + 1.341.817
Capitolul  
Sume defalcate din T.V.A. 
din care:  
Subcapitolul: 
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 
Subcapitolul: 
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate 

 
11.02 
 
11.02.06 
 
11.02.02 

+ 1.334.817

+ 172.817

+ 1.162.000

 
Capitolul  
Venituri din taxe administrative, eliberări permise,  
din care:  
Subcapitolul: 
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 

 
34.02 
 
34.02.50 

+ 7.000

+ 7.000

CHELTUIELI TOTAL:  - + 1.341.817
Capitolul  
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale 
administraţiei, din care:  
Subcapitolul: 
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de 

56.02 
 
 
56.02.09 

+ 7.000

+ 7.000



asigurări sociale de sănătate 
Titlul VI, art. Transferuri curente, din care:  
 
Alineat Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social  
 

51.01 
 
51.01.31 

+ 7.000

+ 7.000

Capitolul  
Învăţământ, din care:  
- învăţământ preşcolar  
- Învăţământ primar 
- Învăţământ secundar inferior 
- Învăţământ secundar superior  
Din total capitol: 
- Titlul I – Cheltuieli de personal  
- Titlul II – Bunuri şi servicii 
- Titlul X – Active nefinanciare, din care 
             - Alte active fixe 

 
65.02 
65.02.03.01 
65.02.03.02 
65.02.04.01 
65.02.04.02 
 
10 
20 
71 
71.01.30 

+ 1.162.000
+ 134.550

+ 86.162
+ 636.403
+ 304.885

+ 1.162.000
+ 11.444

- 11.444
- 11.444

Capitolul  
Asigurări şi asistenţă socială, din care: 
- Asistenţă socială în caz de invaliditate 
- Ajutor social 
 

 
68.02 
68.02.05.02 
68.02.15.01 
 

+ 112.817
+ 60.000
+ 52.817

Capitolul  
Transporturi, din care: 
- Străzi 
 

 
84.02 
84.02.03.03 
 

+ 60.000
+ 60.000

 
Art.2. – Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ după cum urmează: 
 

Colegiul Naţional „Nicu Gane” 
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ secundar inferior  
- învăţământ secundar superior  

 

+ 215.200
+ 119.188

+ 96.012 

Colegiul Agricol 
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ secundar inferior  
- învăţământ secundar superior  

+ 235.900
+ 120.309
+ 115.591 

Grupul Şcolar „Mihai Băcescu” din care:  
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ secundar inferior  
- învăţământ secundar superior  

+ 222.100
+ 128.818

+ 93.282
Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.1 „Alexandru I. Cuza”  

Cheltuieli de personal, din care:  
- învăţământ secundar inferior  

 

+ 79.200
+ 79.200

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.2 „Ion Irimescu” 
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ primar  
- învăţământ secundar inferior 

+ 84.000
+ 36.262
+ 47.738

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.3 „Mihail Sadoveanu” 
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ primar  
- învăţământ secundar inferior 

Bunuri şi servicii 
Alte active nefinanciare, din care 

- alte active fixe 
 

+ 141.500
+ 37.400

+ 104.100
+ 11.444

- 11.444
- 11.444

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.6 „I. Ciurea” 
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ preşcolar 
- învăţământ primar 
- învăţământ secundar inferior 

 

+ 51.500
+ 1.550

+ 12.500
+ 37.050

Grădiniţa cu program normal nr.4 
Cheltuieli de personal, din care:  + 73.700



- învăţământ preşcolar 
 

+ 73.700

Grădiniţa cu program prelungit nr. 4  
Cheltuieli de personal, din care:  

- învăţământ preşcolar 
 

+ 59.300
+ 59.300

 
Art.3. – Sumele prevăzute la art.1 şi 2 se repartizează pe trimestrul IV. 
Art.4.– Se aprobă modificarea programului de investiţii al Şcolii cu clasele I – VIII Nr.3 

„Mihail Sadoveanu” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.5. Direcţie economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  
            Art. 6: - Hotărârea se comunică la: 

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

 
 
 

     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Prof. Ioan Ilişescu 
 
 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
      Simona Ciocan   
 
 
Fălticeni: 28.09.2006 
Nr. 98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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 4727 m.p. teren proprietate privată  

a municipiului Fălticeni, situat pe str. Alexandru cel Bun, f.n. 
 către S.C. „AXET – VGP 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. 17759 / 04.09.2006; 

- raport de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 17761/ 04.09.2006; 

 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, 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 4727 m.p. teren  proprietate privată 
a municipiului Fălticeni, situat pe strada Alexandru cel Bun, f.n., teren pe care sunt 
amplasate construcţii aflate în proprietatea S.C. „AXET – VGP IMPEX” S.R.L. 
Fălticeni. 
 Art.2. – Preţul de vânzare este de 9,97 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 Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică    

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Ioan Ilişescu 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
      Simona Ciocan    
Fălticeni: 28.09.2006 
Nr. 96 



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 realizării unui studiu hidrogeologic pentru delimitarea 

perimetrului de protecţie la captările de apă Baia I, II şi III  
ale municipiului 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. 17763  / 

04.09.2006; 
- raport de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 

înregistrat la nr. 17765 / 04.09.2006; 
- adresa nr. 9914 / 19.09.2006, înegistrată la Primăria Municipiului Fălticeni sub nr. 

16782 / 20.09.2006 a S.C. ACET S.A. Suceava – Biroul Managementul Calităţii; 
- adresa nr. 8205 / 27.10.2005 a S.G.A. Suceava; 

În temeiul prevederilor art. 4 din H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor 
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, 
art.5, alin.1 din Legea apelor nr. 107 / 1996, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 19 din O.U.G. nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

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, al. 2, lit. „b”, alin. 4, lit.”f”, art.46, al.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 realizarea unui studiu hidrogeologic pentru delimitarea 
perimetrelor de protecţie la captările de apă Baia I, II şi II ale Municipiului Fălticeni, de 
către S.C. „HIDROEDIL” S.A. Iaşi, la preţul de 3.500 euro. 
 Art.2. – Preţul se va achita pe bază de document justificativ din bugetul local al 
municipiului Fălticeni, capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni generale, conform 
Programului de Investiţii. 
 Art.3. – Studiul se va realiza în termen de o lună de zile de la data rămânerii 
definitive a prezentei hotărâri.   
 Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

Art. 5: - Hotărârea se comunică la: 
o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică    
o Direcţia economică. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Ioan Ilişescu 

        CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR MUNICIPIU
     Simona Ciocan    
Fălticeni: 28.09.2006 
Nr. 97 



 
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 impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu masa  

totală maximă autorizată de peste 12 tone, aplicabil în anul fiscal 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. 17755 / 04.09.2006; 

- raport de specialitate al Serviciului impozite şi taxe înregistrat la nr. 17757 / 
04.09.2006; 

În temeiul prevederilor art. 1, alin.2 din H.G. nr. 1086 / 16.08.2006 privind 
aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263, 
alin.4 şi 5 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, 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 şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 În conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. „b”, art.46, al.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  stabileşte impozitul pentru mijloacele de transport marfă cu masa 
totală maximă auto rizată de peste 12 tone, pentru anul fiscal 2007, conform anexelor 
1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Serviciului Impozite şi Taxe, Serviciului Administrativ – Control şi Direcţiei tehnice din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.  

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

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Ioan Ilişescu 

 
 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan    
 
 
Fălticeni: 28.09.2006 
Nr. 99 
 
 



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 şi completarea prevederilor  H.C.L. nr. 7 / 27.01.2005 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 17751 / 
04.09.2006; 

- raport de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 17753 / 
04.09.2006; 

- adresa nr. 16150 / 07.09.2006 a Şcolii cu clasele I – VIII Nr.3 „Mihail Sadoveanu” 
Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 145, alin.6 din Legea învăţământului nr. 84 / 1995, 
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 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. 1, 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 modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr.7 / 27.01.2005 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de 
administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, după cum urmează: 
 
1. Consilier local, 

Ardeleanu Traian  
în cadrul Consiliului de administraţie al Şcolii cu 
clasele I – VIII nr.3 „Mihail Sadoveanu” Fălticeni  

2. Consilier local, 
Grigoriu Lăcrămioara 

în cadrul Consiliului de administraţie al 
Grădiniţei cu program normal nr.4 „Scufiţa 
Roşie”  Fălticeni  

3. Consilier loc al, 
Mogoş Eugen 

în cadrul Consiliului de administraţie al 
Grădiniţei cu program prelungit nr.4 „Pinochio”  
Fălticeni  

 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. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Ioan Ilişescu 

 
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan    
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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 modificarea şi completarea prevederilor  H.C.L. nr. 27 / 30.03.2006 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile către  
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii de locuinţe  

pentru tineri destinate închirierii  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la               
nr. 17771 / 04.09.2006: 

- raport de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 17773 / 
04.09.2006; 

În temeiul prevederilor art. 2 1 din Legea nr. 152 / 1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
126 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice  locale,  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 prevederile art. 38, alin.2, lit.”e”, alin.7, lit.”a”, 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 modificarea art. 1, lit.”c” din H.C.L. nr. 27 / 30.03.2006 
privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 
care va avea următorul conţinut:  
 c) 750 m.p. teren situat pe str. Cuza Vodă f.n., conform planului de situaţie 
prevăzut în anexa nr. 3, cu construcţia existentă reprezentând corpul D al 
clădirii Spitalului Municipal Fălticeni – sediul nou, având suprafaţa construită la 
sol de 568 m.p. şi un regim de înălţime de S + P + 6 E.  
 Art.2. – Se  împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, 
pentru semnarea contractelor al căror obiect îl constituie transmiterea în folosinţă 
gratuită pe durata execuţiei investiţiei, a terenurilor şi construcţiei existente către 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a protocolului de predare – primire între 
A.N.L. şi Consiliul Local al municipiului Fălticeni.  
 Art.3. – Prevederile H.C.L. nr. 65 / 29.06.2006 se abrogă. 
 Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi d- lui primar al Municipiului 
Fălticeni, ing. Vasile Tofan. 

Art. 5: - Hotărârea se comunică la: 
o Prefectura Judeţului Suceava; 
o Primar; 
o Direcţia tehnică    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Prof. Ioan Ilişescu 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
      Simona Ciocan   
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