ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Constantin Mocanu, ca urmare a schimbării domiciliului acestuia

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni,
înregistrat la nr. 2084 /22.02.2008;
În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. c şi alin. 4, art. 11, alin. 1 şi art. 12
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 74, alin. 2, lit c şi alin. 4 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni,
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 şi art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Constantin Mocanu, înscris pe lista electorală a Partidului Naţional
Liberal la alegerile din 6 iunie 2004, ca urmare a schimbării domiciliului acestuia,
şi se declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.
Art.2: Prezenta hotărâre poate fi atacată de consilier, în termen de 10
zile de la comunicare, la instanţa de contencios administartiv.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 2500 lei doamnei
Ungureanu Leonora
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 3914 /04.02.2008;
- raportul de specialitate al Biroului de asistenţă socială, înregistrat la nr.
3915 / 04.02.2008;
- procesul - verbal de intervenţie nr. 722/14.01.2008 al Detaşamentului de
pompieri Fălticeni;
În baza prevederilor art. 18, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct. 2, art.
45, alin.1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2500 lei,
reprezentând ajutor de urgenţă, doamnei Ungureanu Leonora, domiciliată în
municipiul Fălticeni, str. Plt. Ghiniţă, nr. 27;
Art.2: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
cuantum de 2500 lei doamnei Ungureanu Leonora

Prin cererea înregistrată sub nr. 3072/16.01.2008 doamna Ungureanu
Leonora a solicitat acordarea unui ajutor în bani, locuinţa acesteia fiind distrusă
în urma unui incendiu care a avut loc în data de 2 ianuarie 2008.
Conform procesului-verbal de intervenţie nr. 722/14.11.2007 al
Detaşamentului de pompieri Fălticeni, la domiciliul solicitantei a avut loc un
incendiu care i-a distrus atât locuinţa, cât şi toate actele de stare civilă.
În urma verificărilor efectuate de către o comisie din cadrul aparatului de
specialitate al primarului s-a constatat că Ungureanu Leonora are un venit lunar
de 410 lei, din acestă sumă de bani neputându-şi efectua nici un fel de reparaţii
la casă.
Potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu
modificările şi completările ulterioare, cetăţenii care au suferit pagube ca urmare
a efectelor unui dezastru au dreptul la ajutoare de urgenţă.
Despăgubirile se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat,
adresată primarului, pe baza actului de constatare întocmit de organele
competente şi a hotărârii consiliului local, din fondurile prevăzute în bugetul local
cu această destinaţie.
Având în vedere cele expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
cuantum de 2500 lei doamnei Ungureanu Leonora.

INIŢIATOR,
Primar,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
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Proiect

HOTĂ RÂRE
privind aprobarea amenajării a două spaţii de joacă pentru copii, în
suprafaţă de 242 m.p., pe str. Filaturii, în curtea Grădiniţei cu program
prelungit nr. 2 " Dumbrava Minunată", respectiv în suprafaţă de 312 mp pe
str. Aleea Căminului, f.n
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 3916/04.02.2008 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 3917/
04.04.2008;
În conformitate cu prevederile art.13, alin. b din Legea nr. 350 / 2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, art.10 din Legea nr.215 / 2001 a
administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, art.45, alin. 3 şi art.49 din
Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă amenajarea a două spaţii de joacă pentru copii, în
suprafaţă de 242 m.p., pe str. Filaturii, în curtea Grădiniţei cu program prelungit
nr. 2 " Dumbrava Minunată", respectiv în suprafaţă de 312 mp pe str. Aleea
Căminului, f.n, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Prevederile H.C.L. nr. 16/31.01.2007 se abrogă.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

