ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii
din Municipiul Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
17473/15.08.2009 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
17474/15.08.2009;
- procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea
municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 18037/12.08.2009 ;
În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17, art. 45, alin.1 si
art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii din Municipiul Fălticeni, situate str. 9 Mai, bl. nr. 2 şi str. 2 Grăniceri, bl. nr.
51, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Lista de repartizare prevăzută la art. 1 poate fi contestată în termen de 7
zile de la afişare.
Art.3. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare.
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare
a contestaţiilor.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

Anexa la proiectul de hotarare nr /..

STR. 2 GRAMCERI
Nr.crt
1
2
3

Nuxnele si prenumele
Dochita Elena
Suman Silviu
Cretu Anisoara

Unitate locativa repartizata
2 Graniceri, bl. 51, sc. B, ap. 9
2 Graniceri, bl. 51, sc. C, ap. 9
2 Graniceri, bl. 51, sc. C Ap.

STR. 9 MAI BL. 2
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numele si prenumele
Timofte Paraschiva
Iacob Marius
Hira Rodica
Mocanu Ania Alina
Stoica Alin
Bradatanu Mihai
Maxim Marius
Nistor Dorin
Axinte Mihaela
Lavric Adrian
Nafornita Georgeta
Procovanu Paula
Rusu Ionela
Oanea Daniel

Unitate locativa repartizata
9 Mai, bl. 2, ap. 1
9 Mai, bl. 2, ap. 2
9 Mai, bl. 2, ap. 3
9 Mai, bl. 2, ap. 4
9 Mai, bl. 2, ap. 5
9 Mai, bl. 2, ap. 6
9 Mai, bl. 2, ap. 7
9 Mai, bl. 2, ap. 9
9 Mai, bl. 2, ap. 10
9 Mai, bl. 2, ap. 11
9 Mai, bl. 2, ap. 12
9 Mai, bl. 2, ap. 13
9 Mai, bl. 2, ap. 14
9 Mai, bl. 2, ap. 15

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 17473 din 15.08.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri
destinate inchirierii din municipiul Falticeni

In luna iulie a.c. au fost finalizate lucrarile de construire a blocului de locuinte ANL situat pe
str. 9 Mai cu un numar de 15 unitati locative, din care unul (apartamentul nr. 8) a fost atribuit la
schimb d-lui Dumitriu Sergiu, conform H.C.L. nr. 58/30.07.2009.
In urma aprobarii schimbului de locuinte, au fost eliberate doua garsoniere de la blocul
construit prin Programul ANL situat pe str. 2 Graniceri, bl. 51. De asemenea, mai este disponibila o
locuinta tip garsoniera la bl. 51 din str. 2 Graniceri, ca urmare a evacuarii acesteia pentru
neindeplinirea conditiilor de catre titularul contractului de inchiriere.
Comisia pentru repartizarea unitatilor locative de la nivelul municipiului Falticeni a procedat la
analizarea dosarelor depuse in conditiile Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile
ulterioare, propunand Consiliului Local aprobarea listei de repartizare a unui numar de 17 locuinte
pentru tineri destinate inchirierii, in ordinea punctajului intrunit de titularii cererilor.
Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte se vor adresa primarului municipiului
Falticeni in termen de 7 zile de la afisarea listei, iar solutionarea contestatiilor se va asigura in termen
de 15 zile de la primire, in conditiile legii.
Fata de cele prezentate, propun Consiliului Local al municipiului Falticeni spre analiza si aprobare
proiectul de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate
inchirierii din municipiul Falticeni.

INITIATOR,
-PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV
Nr 17474 / 05.08.2009
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor
pentru tineri destinate inchirierii din Municipiul Falticeni
Municipiul Falticeni detine pe str. 9 Mai, bl. 2, un numar de 14 (paisprezece) unitati locative
construite pentru tineri in vederea inchirierii. Deasemenea, (prin acelasi program de constructie) la
adresa, Falticeni, str. 2 Graniceri, bl. 51, sc. A si B, Municipiul Falticeni detine 3 (trei) unitati locative,
conform inventarului bunurilor domeniului public al municipiului efectuat in luna decembrie 2008.
In data de 12.08.2009 Comisia pentru repartizarea locuintelor a procedat la analizarea
dosarelor depuse in vederea acordarii unei locuinte, propunand Consiliului Local repartizarea
urmatoarelor unitati locative:
STR. 2 GRANICERI
Nr.crt Numele si prenumele
Unitate locativa repartizata
1
Dochita Elena
2 Graniceri, bl. 51, sc. B, ap. 9
2
Suman Silviu
2 Graniceri, bl. 51, sc. C, ap. 9
3
Cretu Anisoara
2 Graniceri, bl. 51, sc. C Ap. 13
STR. 9 MAI BL. 2
Nr.crt Numele si prenumele
Unitate locativa repartizata
1
Timofte Paraschiva
9 Mai, bl. 2, ap. 1
2
Iacob Marius
9 Mai, bl. 2, ap. 2
3
Hira Rodica
9 Mai, bl. 2, ap. 3
4
Mocanu Ania Alina
9 Mai, bl. 2, ap. 4
5
Stoica Alin
9 Mai, bl. 2, ap. 5
6
Bradatanu Mihai
9 Mai, bl. 2, ap. 6
7
Maxim Marius
9 Mai, bl. 2, ap. 7
8
Nistor Dorin
9 Mai, bl. 2, ap. 9
9
Axinte Mihaela
9 Mai, bl. 2, ap. 10
10
Lavric Adrian
9Mai,bl. 2, ap. 11
11
Nafornita Georgeta
9 Mai, bl. 2, ap. 12
12
Procovanu Paula
9 Mai, bl. 2, ap. 13
13
Rusu Ionela
9 Mai, bl. 2, ap. 14
14
Oanea Daniel
9 Mai, bl. 2, ap. 15
Mentionam ca la adresa Falticeni, str. 9 Mai, bl. 2, ap. 8, s-a facut repartizarea unitatii locative
prin H.C.L. nr. 58/30.07.2009, acesta fiind atribuit dlui Dumitriu Sergiu.
Pretul chiriei lunare se va calcula in confonnitate cu prevederile O.U.G. 40/1999, cu completarile si
modificarile ulterioare.
Termenul de inchiriere este de 5 ani cu drept de prelungire in conformitate cu prevederile Legii nr.
152/1998, cu completarile si modificarile ulterioare.
Compartiment spatiu locativ,
Insp. Marius Cires

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adiţional la contractul de
lucrări nr. 15.673/13.07.2009 încheiat între MUNICIPIUL FĂLTICENI şi
S.C. TEHNOCON 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.
17475/05.08.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 17476/ 05.08.2009;
- contractul de lucrări nr. 15.673/13.07.2009 încheiat între MUNICIPIUL
FĂLTICENI şi S.C. TEHNOCON S.R.L. Fălticeni;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si art. 47 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Actul adiţional la contractul de lucrări nr. 15.673/13.07.2009
încheiat între MUNICIPIUL FĂLTICENI şi S.C. TEHNOCON S.R.L. Fălticeni, prevăzut în
anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

Anexa la H.C.L nr. ___/ 27.08.2009

ACT ADITIONAL
la contracts de lucrari nr. 15.673 /13.07.2009 incheiat intre
MUNICIPIUL FALTICENI si S.C. TEHNOCON S.R.L. Falticeni
Art.1. - Prezentul act aditional se incheie intre:
1. MUNICIPIUL FALTICENI, reprezentat prin primar, ing. Vasile Tofan, cu sediul in str.
Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban RO71 TREZ59324840220XXXXX
deschis ia Trezoreria Municipiului Falticeni, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, si
2. S.C. TEHNOCON S.R.L. Falticeni, cu sediul in municipiul Falticeni, str. Topitoriei, nr. 2,
judetul Suceava, cod fiscal RO11748601, inregistrata la Registrul
Comertului
sub
nr.
J33/171/1999,
cont
Iban RO03BRDE340SV03136053400 deschis la BRD Suceava –
Sucursala Falticeni, reprezentata prin director, ing. Constantin Simeria, in calitate de
EXECUTANT, pe de alta parte.
Art. 2. - Partile contractante au convenit prin prezentul act aditional completarea pet. 4 si 5
din contractul de lucrari nr. 15673/13.07.2009, prin introducerea alineatelor 4.2 si 5.2 cu urmatorul
cuprins: ,,4.2 Executantul se obliga sa realizeze lucrarile de modificare a traseului de
utilitati - energie electrica pentru a crea conditiile necesare executarii lucrarilor de
reparatii exterioare la Muzeul Apelor <Mihai Bacescu> Falticeni".
,,5.2 Pretul contractului se suplimenteaza cu suma de 25.000 lei (TVA inclus)".
Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional, astazi,__________________ , in
2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
MUNICIPIUL FALTICENI,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

Comp.juridic,
Cons.jr. Simona Ciocan

Sef Serv. A.C.A.,
Insp.lulian Morosanu

Contractant,
S.C. TEHNOCON S.R.L.. Falticeni
DIRECTOR,
ing. Constantin Simeria

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 17475 din 05.08.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea actului aditional
la contractul de lucrari nr. 15.673/13.07.2009 incheiat intre MUNICIPIUL
FALTICENI si S.C. TEHNOCON S.R.L. Falticeni

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost
incheiat contractul de lucrari nr. 15 673 / 13.07.2009 intre MUNICIPIUL FALTICENI si S.C.
TEHNOCON S.R.L. Falticeni avand ca obiect realizarea lucrarilor de reparatii curente exterioare
la obiectivul Muzeul Apelor ,,Mihai Bacescu" Falticeni.
Pentru amplasarea schelelor metalice necesare executarii lucrarilor de reparatii se impune si
interventia la reteaua de energie elecrica.
Lucrarile de modificare a traseului de utilitati - energie electrica sunt considerate lucrari
suplimentare strict necesare pentru indeplinirea contractului incheiat cu S.C. TEHNOCON S.R.L.
Falticeni si care nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial.
Executarea acestor lucrari este posibila prin incheierea unui act aditional la contractul de
lucrari nr. 15.673 / 13 07 2009 intre MUNICIPIUL FALTICENI si S.C. TEHNOCON S.R.L.
Falticeni, lucrari care implica suplimentarea pretului contractului cu suma de 25 000 lei.

INITIATOR
PRIMAR,
Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUIFALTICENI

Nr. 17471 / 05.08.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2009
Propunerea de rectificare a bugetului cuprinde patru puncte:
- majorarea bugetului cu suma de 6.000 lei primita ca sponsorizare de la BCR si care vine sa
acopere cheltuielile angajate in baza contractului incheiat in luna iulie;
- majorarea bugetului cu suma de 48.000 lei primita de la bugetul de stat pentru continuarea
reabilitarii Scolii nr. 2, investitie inceputa prin Inspectoratul Scolar Judetean;
- redistribuirea sumei de 4.000 lei de la obiectivul de investifii ,,Tehnica de calcul", la obiectivul
de investitii ,,Asigurarea racordarii la utilitati a salii de sport-bransament electricitate", din
cadrul Programului de investitii din venituri evidentiate in afara bugetului local, pentru a
respecta solutia tehnica S.C. E-ON Moldova.
- redistribuirea sumei de 10.000 lei de la obiectivul de investitii ,,Copiator", la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare cladire Muzeul Apelor", din cadrul Programului de investitii din venituri
evidentiate in afara bugetului local.
Odata cu demararea lucrarilor de reabilitare la Muzeul Apelor, constructorul a ridicat problema
existentei retelei electrice pe fatadele de pe stazile Nicolae Beldiceanu si Nicu Gane, care impiedica
pozitionarea schelei metalice de pe care urmeaza sa fie executate lucrarile de reparatii. Avand in
vedere reglementarile privind protectia muncii, este necesara inlocuirea conductorilor clasici cu
conductori moderni (DYL) cu protectie.
Pentru realizarea acestor lucrari suplimentare, constructorul solicita incheierea unui act
aditional si alocarea sumei corespunzatoare.
Avand in vedere constrangerile bugetare, copiatorul prevazut in Programul de investitii nu se
va mai achizitiona pana la sfarsitul anului si suma de 10.000 lei o putem folosi in vederea
suplimentarii fondurilor alocate pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire Muzeul Apelor".
Ambele obiective de investitii sunt cuprinse in Programul de investitii din veniturile evidentiate
in afara bugetului local - fondul de rulment.
In temeiul prevederilor Legii finantelor publice locale, propun Consiliului
Local aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2009.

PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 17472/05.08.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2009

Normele Metodologice privind incasarea si utilizarea sponsorizarilor primite de catre
institutiile publice prevad ca bugetele se majoreaza dupa incasarea acestor sume. Conform
extrasului de cont de la Trezoreria Municipiului Falticeni, in cont a intrat suma de 6.000 lei de la
B.C.R., ca urmare a contractului de sponsorizare privind activitatile organizate cu ocazia Zilelor
Municipiului.
De asemenea, a fost virata si suma de 48.000 lei din subventii de la bugetul de stat, pentru
continuarea lucrarilor de reabilitare la Scoala ,,Ion Irimescu", investitie preluata de la I.S.J. Suceava.
In conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice locale
,,in situatia in care, pe parcursul executiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect
de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai
bugetelor locale pot propune autoritatilor deliberative, pana la data de 31 octombrie, aprobarea
redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii."
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pe parcursul
exercitiului bugetar, Consiliul Local poate aproba virarile de credite bugetare de la un capitol la alt
capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul, ca urmare a unor propuneri fundamentate
ale ordonatorului principal de credite.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cezara Danila

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind transformarea funcţiei contractuale de bibliotecar - treapta IA în bibliotecar –
gradul I din cadrul Bibliotecii Municipale Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
17477/05.08.2009 ;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr.
17478/05.08.2009;
- cererea nr. 16035/16.07.2009 a d-nei Mihăilă Adriana ;
- adeverinţa nr. 1036/02.07.2009 emisă de Universitatea de Vest din Timişoara ;
În baza prevederilor art. 7, alin. 2 şi art. 8 din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul
salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.
20/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat
prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si art. 47 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de bibliotecar - treapta IA în
bibliotecar – gradul I, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior a titularului postului
din cadrul Bibliotecii Municipale Fălticeni.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului
resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 17477/05.08.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea funcţiei contractuale de bibliotecar treapta IA în bibliotecar – gradul I din cadrul Bibliotecii Municipale Fălticeni

Potrivit prevederilor O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr. 20/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care
ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor
salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu
modificările şi completările ulterioare, absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de
scurtă durată care ocupă o funcţie cu nivel de studii inferior pot fi promovaţi pe un post
vacant, corespunzător studiilor absolvite, asigurându-li-se o creştere de până la 20% a
salariului avut anterior.
Având în vedere cererea d-nei Mihăilă Adriana, însoţită de adeverinţa nr.
1036/02.07.2009 emisă de Universitatea de Vest din Timişoara, prin care se atestă
absolvirea studiilor universitare, propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre
privind transformarea funcţiei contractuale de bibliotecar - treapta IA în bibliotecar –
gradul I din cadrul Bibliotecii Municipale Fălticeni.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de Detaliu –
construire Complex Comercial „ KAUFLAND”, str. Armatei, nr. 5B, municipiul
Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
17479/05.08.2009 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 17480/05.08.2009;
În baza prevederilor art. 25, art. 48, art. 50 şi a pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism” PUD – Plan Urbanistic de
Detaliu - construire Complex Comercial „ KAUFLAND”, str. Armatei, nr. 5B,
municipiul Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 22.060 mp, situat în municipiul Fălticeni,
str. Armatei, nr. 5B, proprietate a S.C. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN
COMANDITĂ, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni.

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

Romania
Judetul Suceava
Primaria Municipiului Falticeni
Primar

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea
Avizului prealabil de oportunitate pentru:

-intocmirea P.U.D. in vederea construirii Complexului Comercial "KAUFLAND" pe terenul in
suprafata de 22.060 mp, str.Armatei, nr.5 B municipiul Falticeni, proprietatea privata a SC KAUFLAND
ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA.
In urma documentatiei inaintata de catre:
-SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, cu sediul in Bucuresti, str.Barbu
Vacarescu nr. 120-144 prin administrator Sorina-Oana Gheorghe, prin care se solicita construirea
Complexului Comercial "KAUFLAND" si avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice,
in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 reactualizata, propun Consiliului Local al Municipiului
Falticeni aprobarea avizului prealabil de oportunitate mentionat mai sus.

Initiator,
Primar
Vasile Tofan

Primaria Municipiului Falticeni
Directia tehnica
Nr. 17480 / 05.08.2009

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
"PUD - Plan Urbanistic de Detaliu -construire Complex Comercial"
KAUFLAND" strada ARMATEI, nr.5B, municipiul Faiticeni
beneficiar: SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA
cu sediul in BUCURESTI, str.Barbu VScarescu, nr. 120-144.

Certificatul de urbanism nr.721/03.11.2008 eliberat de Primaria Municipiului Falticeni in
vederea construirii Complexului Comercial "KAUFLAND", str.Armatei nr.5B, stabileste necesitatea
intocmirii unei documentafii de urbanism de tip PUD - Plan Urbanistic de Detaliu, privind
modificarea reglementarilor urbanistice in zona studiata, stabilite prin Regulamentul Local de
Urbanism.
Terenul in suprafata de 22.060 mp, identic cu parcela cadastrala nr.lCc, din corpul de
proprietate nr.5646 inscrisa in CF nr.30019 Faiticeni, este proprietatea privata a SC KAUFLAND
ROMANIA, societate in comandita, conform contractului de vanzare cumparare nr.1283/02.10.2008
si face parte din zona UTR-4, conform Planului Urbanistic General.
Avand in vedere:
- certificatul de urbanism nr.721/03.11.2008 eliberat de Primaria Municipiului Falticeni;
- documentatia PUD intocmita conform Metodologiei de elaborare si a Continutului cadru de
elaborare PUD;
- in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 modificata si republicata privind autorizarea
constructor si Ordinul 1430/2005 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii
50/1991;
- in conformitate cu Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si
urbanismului;
- in conformitate cu H.G. nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de
Urbanism;
- in conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica
locaila,
Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Falticeni propune Consiliului Local al
Municipiului Falticeni aprobarea documentafiei PUD - Plan Urbanistic de Detaliu pentru
construire Complex Comercial "KAUFLAND", str.Armatei, nr.5 B, beneficiar SC KAUFLAND
ROMANIA, societate in comandita, cu sediul in BUCURESTI,str.Barbu Vacarescu, nr.120-144.

Sef serviciu urbanism,
ing. Fodor Catalin

