ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTARIRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată
la nr. 22694 din 25.10.2013 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 22693 din 25.10.2013;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36, art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art.
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.1.
Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2.
Art. 3: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei
nr. 3a si 3b.
Art. 4: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei
nr.4.
Art. 5: Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

INITIATOR,
PRIMAR
Prof. Gheorghe-Catalin Coman

AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 22694/25.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Propun consiliului local majorarea bugetului local, atat in ceea ce priveste
veniturile, cat si in ceea ce priveste cheltuielile.
Incasarile realizate pina la aceasta data depasesc prevederile bugetare cu
suma de 123.694 lei.
Cheltuielile bugetare pot fi majorate si pe seama economiei de 64.000 lei
rezultate din transportul deseurilor menajere din municipiu, rezultand astfel o suma
totala de 187.694 lei,dupa cum urmeaza:
- 6.350 lei cheltuieli de personal pentru serviciul public de evidenta
persoanelor;
- 6.000 lei cheltuieli cu manifestari culturale, suma provenind din
sponsorizari incasate cu aceasta destinatie;
-100.000 lei pentru instalatii de iluminat public si festiv;
-75.344 lei pentru suplimentarea creditelor bugetare reprezentand reparatii
curente la strazile din municipiu.
Propunem si aprobarea unor virari de credite in cadrul aceluiasi capitol, dupa
cum urmeaza:
- Suplimentarea cu 10.000 lei a obiectelor de inventar pentru primarie, pe
seama economiilor de la articolul bugetar 20.30.30 Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii
- Virarea sumei de 21.000 lei necesara pentru a acoperi cresterea
cheltuielilor cu colectarea deseurilor de pe domeniul public al
municipiului, pe seama economiei de la transportul acestora.
- Redistribuirea intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din
cadrul municipiului Falticeni a sumelor necesare pentru plata drepturilor
salariale ale lunii octombrie ce vor fi achitate in noiembrie, precum si a
sumelor provenind din hotarari judecatoresti.

- In programul de investitii, propun virarea de sume intre obiectivele de
investitii ale capitolului Transporturi. Se suplimenteaza cu cate 12.500 lei
sumele alocate pentru reabilitarea parcarilor de la blocul turn si de la
blocul BCR, diminuandu-se cu 25.000 lei suma alocata reparatiilor
capitale la strazile din municipiu.
Cu privire la activitatea institutiilor si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii s-au primit solicitari de rectificare a bugetului.
La doua unitati de invatamant, precum si la piata agroalimentara sunt
necesare mici virari de credite.
Spitalul Municipal a solicitat majorarea cu 30.687 lei a bugetului, pe seama
actelor aditionale incheiate cu DSP, banii fiind alocati achizitionarii de
medicamente, materiale saniotare, dezinfectanti. Din economiile inregistrate la
unele articole bugetare, au solicitat virari la altele unde sunt necesare suplimentari:
reparatii curente, obiecte de inventar. Deoarece modificarea programului de
investitii se poate realiza prin virare intre obiective pina la data de 31 octombrie a
anului bugetar, in urma analizei efectuate, unitatea sanitara a propus si modificarea
listei de investitii.
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în
proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe – Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 22693/25.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Pe parcursul executiei bugetare, pentru buna desfasurare a activitatilor am
sesizat necesitatea majorarii prevederilor bugetului local, dupa cum urmeaza:
- 6.350 lei cheltuieli de personal pentru serviciul public de evidenta
persoanelor, capitolul 54.02 Alte servicii publice generale;
- 6.000 lei cheltuieli cu manifestari culturale, suma provenind din
sponsorizari incasate cu aceasta destinatie, capitolul 67.02 Cultura, recreere,
religie;
-100.000 lei pentru instalatii de iluminat public si festiv, capitolul 70.02
Servicii si dezvoltare publica, locuinte,mediu si ape
-75.344 lei pentru suplimentarea creditelor bugetare reprezentand reparatii
curente la strazile din municipiu, capitolul 84.02 Transporturi
Cheltuielile mai sus mentionate vor fi suportate pe de o parte pe seama
incasarilor realizate ce depasesc prevederile bugetare, respectiv suma de 123.694
lei, iar pe de alta parte pe seama economiei de 64.000 lei din transportul deseurilor
menajere din municipiu.
Propunem si aprobarea unor virari de credite in cadrul aceluiasi capitol, dupa
cum urmeaza:
- Suplimentarea cu 10.000 lei a obiectelor de inventar pentru primarie, pe
seama economiilor de la articolul bugetar 20.30.30 Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii
- Virarea sumei de 21.000 lei necesara pentru a acoperi cresterea
cheltuielilor cu colectarea deseurilor de pe domeniul public al
municipiului, pe seama economiei de la transportul acestora.

- Redistribuirea intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din
cadrul municipiului Falticeni a sumelor necesare pentru plata drepturilor
salariale ale lunii octombrie ce vor fi achitate in noiembrie, precum si a
sumelor provenind din hotarari judecatoresti. Mentionam ca in urma
acestei operatiuni, in luna noiembrie vor fi achitate integral sumele
privind hotararile judecatoresti.In ceea ce priveste drepturile de personal
insa, se inregistreaza un deficit pentru acoperirea caruia s-au facut
demersuri la Administratia Finantelor Publice a Judetului Suceava si am
primit asigurari ca problema se va remedia in termen util.
- In cadrul paragrafului 84.02.03.03 Strazi se efectueaza o virare de sume
intre obiectivele de investitii. Se suplimenteaza cu cate 12.500 lei sumele
alocate pentru reabilitarea parcarilor de la blocul turn si de la blocul
BCR, diminuandu-se cu 25.000 lei suma alocata reparatiilor capitale la
strazile din municipiu.
Cu privire la activitatea institutiilor si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii s-au primit solicitari de rectificare a bugetului.
La doua unitati de invatamant, precum si la piata agroalimentara sunt
necesare mici virari de credite.
Spitalul Municipal a solicitat majorarea cu 30.687 lei a bugetului, pe seama
actelor aditionale incheiate cu DSP, banii fiind alocati achizitionarii de
medicamente, materiale saniotare, dezinfectanti. Din economiile inregistrate la
unele articole bugetare, au solicitat virari la altele unde sunt necesare suplimentari:
reparatii curente, obiecte de inventar. Deoarece modificarea programului de
investitii se poate realiza prin virare intre obiective pina la data de 31 octombrie a
anului bugetar, in urma analizei efectuate, unitatea sanitara a propus si modificarea
listei de investitii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Bulaicon Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preemţiune al proprietarilor
construcţiilor
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 22691/25.10.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22692/25.10.2013;
-cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor aferente constructiilor;
- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. REVAL S.R.L. Suceava;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin.
3) şi art. 123, alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă vânzarea suprafetelor de teren, proprietatea privată a
municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1, cu respectarea dreptului de preemţiune
pentru proprietarii constructiilor autorizate in conditiile legii.
Art. 2. - Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 se
stabileşte în baza rapoartelor de evaluare anexate la prezenta hotărâre, întocmite de
către S.C. REVAL S.R.L. Suceava, după cum urmează:
1. suprafaţa de 53 m.p. teren, situată pe str. Halei, f.n. – 6250 lei;
2. suprafaţa de 202 m.p. teren, situată pe str.Victoriei, nr. 37 – 18620 lei;
3. suprafaţa de 30 m.p. teren, situată pe str. Plutonier Iordache, f.n. – 2490 lei;
Art. 3: Pretul terenurilor se achita integral la data autentificarii contractelor de
vânzare-cumparare.
Art. 4: Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare a
terenurilor supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către
cumpărători.
Art. 5: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat,
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

Anexă la H.C.L. nr.

Nr.
Crt.

Elemente de identificare a
terenurilor supuse vânzării

1.

suprafaţa de 53 m.p. teren, situată
pe str. Halei, f.n.

2.

suprafaţa de 202 m.p. teren,
situată pe str. Victoriei, nr. 37

3.

suprafaţa de 30 m.p. teren situată
pe str. Plutonier Iordache, f.n.

Numele si
prenumele/adresa
cumpărătorilor
terenurilor
S.C.TRANSIT
S.R.L.Fălticeni,
prin
adm.Rădăşanu
Constantin
NECULAE TUDOR
şi NECULAE
MIHAELA, prin
reprez.Ghiorghieş
Maria-Magdalena
LUNGU IONELmun.Fălticeni

/ 31.10.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 22691 / 25.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor

Potrivit prevederilor art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “vânzarea, concesionarea si
închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. Prin derogare …
în cazul în care consiliile locale sau judetene hotarasc vânzarea unui teren aflat în
proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii,
constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la
cumpărarea terenului aferent constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz”.
În urma identificării terenurilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 123, alin.
3 din Legea nr. 215/2001, propun vânzarea acestora cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:
1. suprafaţa de 53 m.p. teren, situată pe str. Halei, f.n. – 6250 lei;
2. suprafaţa de 202 m.p. teren, situată pe str.Victoriei, nr. 37 – 18620 lei;
3. suprafaţa de 30 m.p. teren, situată pe str. Plutonier Iordache, f.n. – 2490 lei;
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului
Local proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 22692 / 25.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor

Consiliile locale hotărăsc vânzarea terenurilor aflate în proprietatea privată a
unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, iar constructorii de bunacredinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului
aferent constructiilor.
Domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile
şi imobile, altele decât cele prevăzute în domeniul public şi, potrivit dispoziţiilor art. 121,
alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, acesta este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege
nu se prevede altfel.
Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de
consiliul local sau judetean, după caz.
Având în vedere că suprafeţele de teren supuse vânzării nu pot face obiectul
unei licitaţii publice, considerăm legală şi oportună vânzarea suprafeţelor de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor.

DIRECŢIA TEHNICĂ
Ing.Anton Naforniţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind numirea domnului Dăscălescu Gheorghe în funcţia de conducere de sef
serviciu în cadrul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 20449/01.10.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare înregistrat la nr.
20450/01.10.2013;
-prevederile HCL nr. 90/24.07.2013 privind aprobarea organigramei muncipiului
Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului
Fălticeni şi ale unităţilor subordonate;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1:Începând cu data de 01.11.2013 domnul Dăscălescu Gheorghe se
numeşte în funcţia de conducere de şef serviciu în cadrul Muzeului de Artă „Ion
Irimescu” Fălticeni, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
luna SEPTEMBRIE 2013
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 22649/25.10.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.
22650/25.10.2013;
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr.6675/14.10.2013, nr.
6592/25.10.2013, nr. 3284/25.10.2013, nr. 1292/25.10.2013, nr. 864/25.10.2013,
2432/24.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei
cadrelor didactice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit.
a şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1:Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 2013, plată ce se asigură din
bugetele alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 22649/25.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
pentru luna SEPTEMBRIE 2013
Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
2/2011 privind decontarea cadrelor navetei didactice, „Personalului didactic din unităţile
de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o
locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe
mijloacele de transport încomun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la
locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ,
urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi,
dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există
mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul
proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe
respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre
didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului
autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va
efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativteritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea
cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale”.
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar spre
aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şase unităţi de învăţământ au
solicitat decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunaseptembrie 2013, suma totală
fiind de 4.161,23 lei.
Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
luna SEPTEMBRIE 2013.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia economică

Nr. 22650/25.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2013

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun
spre aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare.
Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 finanţarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi nu se suportă
din sumele defalcate din TVA.
Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
pe lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate
sume din veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru
decontarea navetei cadrelor didactice.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şase unităţi de învăţământ au
solicitat decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2013, suma totală
fiind de 4.161,23 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/04.10.2013 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 22197/18.10.2013;
- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 22198/18.10.2013;
- adresa Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” înregistrată sub nr. 3084/09.10.2013 şi
adresa Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” înregistrată sub nr.
2287/08.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), art. 45, alin.(1) şi art. 49 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se completează prevederile HCL nr. 131/04.10.2013 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează:
1.

Sc. Gimnazială " Ion Irimescu"

1. AMARIEI VASILE
2. prof.BĂRBĂCUŢ MIHAELA
3.
2. Sc. Gimnazială " Mihail Sadoveanu"
1. prof.BULBOACĂ CONSTANTIN
2. prof.TOMESCU LAURENŢIU
3.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiior de
învăţământ şi persoanelor numite.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2013 - 2014
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
-

expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 20451/01.10.2013;
- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 20452/01.10.2013;
- avizul conform nr. 9747/2013 emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
prevederilor Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor
unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45,
alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2013 - 2014, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Începând cu data de 01.11.2013 se aprobă dizolvarea Grădiniţei cu
Program Normal Ţarna Mare, cu sediul pe str. Spicului nr. 11, unitate de învăţământ
fără personalitate juridică,arondată Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni.
Art.3: Se aprobă preluarea dreptului de administrare asupra următoarelor
imobile:clădire, magazie şi grup sanitar, situate pe str. Spicului nr. 11, împreună cu
terenul aferent în suprafaţă de 3128 mp.
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, precum
şi unităţile de învăţământ din municipiul Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 20451/01.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2013
- 2014

Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
6564/2011, modificat şi completat prin Ordinul nr. 3283/2012, începând cu anul şcolar
2012 - 2013, unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular li s-a atribuit o
altă denumire.
În municipiul Fălticeni există nouă unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
din care două sunt grădiniţe, patru sunt şcoli gimnaziale şi trei colegii. La aceste unităţi
cu personalitate juridică au fost arondate un număr de şapte unităţi de învăţământ fără
personalitate juridică, toate acestea din urmă fiind grădiniţe.
Având în vedere solicitarea Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni
privind desfiinţarea Grădiniţei cu Program Normal Ţarna Mare (unitate fără
personalitate juridică), datorită lipsei preşcolarilor din zonă, se impune organizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni
pentru anul şcolar 2013 – 2014.
Noua reţea şcolară se organizează în baza avizului conform al Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Suceava, înregistrat sub nr. 9747/23.10.2013, potrivit căruia
începând cu anul şcolar 2013 – 2014 Grădiniţa cu Program Normal Ţarna Mare este
supusă dizolvării.
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2013– 2014.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Birou juridic

Nr. 20452/01.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2013
- 2014

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea
unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular se organizează de
către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor
şcolare.
Prin HCL nr. 78/27.09.2012 s-a aprobat organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de stat şi particular din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2012 – 2013,
cu noile denumiri, avându-se în vedere modificările aduse prin OMECTS nr. 6564/2011,
modificat şi completat prin OMECTS nr. 3283/2012.
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni,
potrivit căreia Grădiniţa cu Program Normal Ţarna Mare a fost desfiinţată datorită lipsei
preşcolarilor din zonă, s-a solicitat Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava avizul
conform pentru dizolvarea acestei unităţi de învătământ.
Astfel reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni exclude
instituţia de învăţământ dizolvată, respectiv grădiniţa din Ţarna Mare, clădirea, anexele
şi terenul aferent urmând a fi trecute în administrarea autorităţii deliberative, acestea
făcând parte din domeniul public al municipiului Fălticeni.

Birou juridic
Cons. juridic Ciocan Simona

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr.22276/21.10.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 52989/21.10.2013;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi ale H.G. nr.

1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1:Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Fălticeni, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art.3: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al municipiului Fălticeni;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar
al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 20456 /
01.10.2013;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 20457 /
01.10.2013;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea
215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
(1)Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat
în municipiul Fălticeni, strada Armatei, nr. 17, judeţul Suceava, având
următoarele vecinătăţi: N – alee de acces, S – strada Armatei, E – proprietate
particulară, V - proprietate particulară, în suprafaţă de 4.498 m.p.”
(2) Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 368.071 lei ”.
(3)Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat
în municipiul Fălticeni, strada Spicului, nr. 11, judeţul Suceava, având
următoarele vecinătăţi: N – proprietate particulară, S – strada Spicului, E –
proprietate particulară, V - proprietate particulară, în suprafaţă de 2.135 m.p.”
(4) Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:„134.889 lei ”.

(5)Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat
în municipiul Fălticeni, strada Nufărului, f.n., judeţul Suceava, având următoarele
vecinătăţi: N – proprietate particulară, S – strada Nufărului, E – strada
Răsăritului, V - proprietate particulară, în suprafaţă de 561 m.p.”
(6) Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 35.444 lei ”.
(7)Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat
în municipiul Fălticeni, strada Ion Dragoslav, nr. 9, judeţul Suceava, având
următoarele vecinătăţi: N – strada Ion Dragoslav, S – proprietate particulară, E –
proprietate particulară, V - proprietate particulară, în suprafaţă de 2.529 m.p.”
(8)Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.835 lei ”.
Art. 2. - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 20456 / 01.10.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu
modificările şi completările ulterioare
Delimitarea bunurilor care aparţin statului, judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor este prevăzută în anexa la Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni a fost
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din data de 27.11.2008 şi atestat prin
H.G. nr. 453/2009.
În urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele Biroului de carte
funciară, se impune modificarea unor suprafeţe de teren înscrise în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public, după cum urmează:
- suprafaţa de 4.102 m.p. teren situată pe strada Armatei, nr. 17, aferentă
clădirii fostei Şcoli Generale nr. 4 „Gheorghe Gafencu” se modifică în
suprafaţa de 4.498 m.p.
- suprafaţa de 3.128 m.p. teren situată pe strada Spicului, nr. 11, aferentă
clădirii fostei Şcoli Generale Ţarna Mare se modifică în suprafaţa de 2.135
m.p.(există o punere în posesie în condiţiile Legii nr. 18/1991 în favoarea
numitului Păduraru Gr. Vasile – Titlu de proprietate nr. 348/1994).
- suprafaţa de 586 m.p. teren situată pe strada Nufărului, f.n., aferentă clădirii
fostei Şcoli Generale Ţarna Mică se modifică în suprafaţa de 561 m.p.
- suprafaţa de 2.047 m.p. teren situată pe strada Ion Dragoslav, nr. 9, aferentă
clădirii Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” se modifică în suprafaţa de
2.529 m.p.
Modificarea suprafeţelor de teren implică şi modificarea valorilor de inventar ale
acestora.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 20457 / 01.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modicarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu
modificările şi completările ulterioare

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al
municipiului Fălticeni înscrise în Inventarul domeniului public este o prerogativă a
Comisiei speciale numite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr.
107/28.11.2012.
În urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele Biroului de carte
funciară, se impune modificarea unor suprafeţe de teren înscrise în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public, după cum urmează:
- suprafaţa de 4.102 m.p. teren situată pe strada Armatei, nr. 17, aferentă
clădirii fostei Şcoli Generale nr. 4 „Gheorghe Gafencu” se modifică în
suprafaţa de 4.498 m.p.
- suprafaţa de 3.128 m.p. teren situată pe strada Spicului, nr. 11, aferentă
clădirii fostei Şcoli Generale Ţarna Mare se modifică în suprafaţa de 2.135
m.p.(există o punere în posesie în condiţiile Legii nr. 18/1991 în favoarea
numitului Păduraru Gr. Vasile – Titlu de proprietate nr. 348/1994).
- suprafaţa de 586 m.p. teren situată pe strada Nufărului, f.n., aferentă clădirii
fostei Şcoli Generale Ţarna Mică se modifică în suprafaţa de 561 m.p.
- suprafaţa de 2.047 m.p. teren situată pe strada Ion Dragoslav, nr. 9, aferentă
clădirii Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” se modifică în suprafaţa de
2.529 m.p.
Pentru înscrierea acestor terenuri în evidenţele Biroului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară este necesară modificarea Inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public, printr-o hotărâre a Consiliului Local.

DIRECŢIA TENICĂ
Ing. Naforniţă Anton

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
Privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat
al Municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiuluiFălticeni, judeţulSuceava:
Avândînvedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe CătălinComan, înregistrată la
nr. 20458/01.10.2013;
- referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.20455/01.10.2013;
- prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni;

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin.3, art.47 şi art. 122
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de teren prevăzută în anexa
nr. 1şi identificată conform planului de situaţie care constituie anexa nr. 2;
Art.2: Prevederile HCL nr.24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;
Art.3: Anexele nr. 1şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.4:Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

Anexa nr.1 la HCL nr. ______________

Bunuri (terenuri) care completează Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni

Nr.

Denumire bunuri inventariate

Suprafaţa

Crt.
1.

Teren str. Broşteni nr. 7

73m.p.

Valoare de inventar
(lei)
5.913 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 20458/01.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni

Având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia,
„Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale”, precum şi prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „Domeniul privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în
proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul
sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată” propun completarea
Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului
Fălticeni cu suprafaţa de73 mp teren, situată pe strada Broşteni nr.7.
Terenul menţionat este identificat în planul de situaţie care constituie anexă la
proiectul de hotărâre.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe CătălinComan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului
Urbanistic Zonal
Consiliul local al municipiuluiFălticeni, judeţulSuceava ;
Avândînvedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe CătălinComan,
înregistrată la nr. 22442/23.10.2013 ;
- raportul de specialitate alServiciului urbanism şi disciplina în construcţii,
înregistrat la nr. 22443/23.10.2013 ;
- cererea numitilor Bîrzu Rodica şi Seşan Radu înregistrată la nr.
20657/02.10.2013;
În baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36, alin. 3, lit. a, 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 Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z.
în vederea construirii unui cartier de locuinţe, prin lotizarea terenului arabil în
suprafaţă de 7196 mp, situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Pictor Aurel
Băeşu, f.n., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului
urbanism şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

