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

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoş 

Dulgheru, membru al Partidului Naţional Liberal 
 
 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 5311/07.03.2008;  
              -  adresa nr. 21/07.03.2008 a PNL  - Filiala Teritorială Suceava; 

      În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 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 validează mandatul de consilier local al domnului Dragoş 
Dulgheru în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista 
electorală a Partidului Naţional Liberal la alegerile din 6 iunie 2004; 
            Art.2: Dl. consilier local Dragoş Dulgheru îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;  
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare; 
             
 
 

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 



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

HOTĂRÂRE 
 privind darea în administrare a imobilelor , proprietatea publică  

a Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea instituţii  
de interes public local  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                     
nr. 5309 / 06.03.2008;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrată la nr. 5310 / 06.03.2008;  
- cererea nr. 7328/2008 a C.C.I.A Suceava - Reprezentanţa Fălticeni; 
- cererea nr. 2361/2008 a ASP Suceava; 
- cererea nr. 152055/2008 a Oficiului Registrului Comerţului Suceava; 
 În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;      
 În conformitate cu prevederile art. 123, art. 36, alin.2, lit. c, alin. 5, lit.a,  art. 45, alin. 3 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1: Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 9 luni , respectiv 
01.04.2008 - 31.12.2008,  a imobilelor situate pe  str. Republicii nr. 1 şi str. Sucevei nr. 
78, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea 
următoarele instituţii publice de interes local: 

1) Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică - str. Republicii nr. 1; 
2) Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava - 

str. Republicii nr. 1; 
3) Registrul Comerţului - str. Republicii nr. 1; 
4) Biroul de Carte Funciară Fălticeni - str. Sucevei nr. 78 .  

            Art.2: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor transmise în administrare 
vor fi suportate de către instituţiile publice de interes local prevăzute la art.1; 
            Art.3: Predarea - primirea se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi. 
          Art.4: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 



                     
                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  FĂLTICENI   
               Nr.  5309 / 06.03.2008     
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilelor , 
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară 

activitatea instituţii de interes public local  
 
 
 
 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, "bunurile din 
domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome a 
prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii 
publice de interes naţional, judeţean sau local". 
 În municipiul Fălticeni îşi desfăşoară activitatea Compartimentul Teritorial 
de Sănătate Publică, Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie 
Suceava, Registrul Comerţului şi Biroul de Carte Funciară. 
 Aceste instituţii publice au solicitat darea în administrare a imobilelor în 
care îşi desfăşoară activitatea, începând cu 01.04.2008 şi până la 31.12.2008, 
sens în care propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind darea în administrare a imobilelor , proprietatea publică sau 
privată a Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea instituţii de 
interes public local. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

                                                    Ing. Vasile Tofan 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
  Aparatul de specialitate al primarului                
                Nr. 5310 / 06.03.2008   
   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilelor , 
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară 

activitatea instituţii de interes public local  
 
 
 
 

            
   Prin H.C.L. nr. 132/20.12.2007 s-a aprobat darea în administrare a 
imobilelor , proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară 
activitatea Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică, Reprezentanţa 
Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Registrul Comerţului şi 
Biroul de Carte Funciară, pentru o perioadă de trei luni, termen care expiră la 
data de 31.03.2008. 
 Aceste instituţii au solicitat prelungirea termenului de dare în administrare 
a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea prin cererile nr. 7328/2008, nr. 
2361/2008 şi nr.  152055/2008. 
            Toate cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor transmise vor fi 
suportate de către titularii dreptului de administrare. 
           În vederea asigurării continuităţii acestor servicii publice locale propunem 
darea în administrare a imobilelor respective pentru perioada 01.04.2008 - 31. 
12.2008. 
 
 
 
 
                                                                      Direcţia tehnică,  
                                                              Dir. ex., ing. Octavian Perju 
   

 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea activităţilor aferente Serviciului de Utilităţi Publice din 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                     
nr. 5325 / 07.03.2008;  

- raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 5326 / 07.03.2008;  

- adresa nr. 796/18.02.2008 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

 În temeiul prevederilor art. 6, alin.2, lit. c, d, e, i şi art. 9, lit. a din  H.G. nr. 
745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în 
domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct. 14,   
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 stabilesc activităţile aferente Serviciului de Utilităţi Publice, aflate 
în gestiunea directă a Primăriei municipiului Fălticeni, după cum urmează:  
                      a) măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; 
                      b) depozitarea controlată a deşeurilor menajere; 
                      c) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; 
                      d) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 
          Art.2:  Serviciul Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 



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

HOTĂRÂRE 
 privind majorarea tarifelor maximale de distanţă pentru transportul în 

regim de taxi din municipiul Fălticeni 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                     
nr. 5323 / 07.03.2008;  

- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ - Control din cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 5324 / 07.03.2008;  

- prevederile HCL nr. 109/30.11.2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi 
şi de închiriere din municipiul Fălticeni;  

 În temeiul prevederilor art. 13, lit. b din Legea nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14,   
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 majorarea tarifelor maximale de distanţă pentru 
transportul în regim de taxi din municipiul Fălticeni, după cum urmează: 
               a)  tariful pe timp de zi - 1,7 lei/km 
               b)  tariful pe timp de noapte - 1,9 lei/km 
          Art.2:  Serviciul Administrativ - Control din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 



                   
             
             R O M Â N I A  

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

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea efectuării plăţii în sumă de 5999 lei reprezentând chiria 

aferentă terenului în suprafaţă de 11,448 ha – proprietatea publică a 
comunei Baia  

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr. 5328/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 
5329/07.03.2008; 

- prevederile HCL al comunei Baia nr. 17 / 28.08.2007 privind aprobarea 
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2008 ;  

În temeiul prevederilor art. 19, alin.1 din Legea apelor nr. 107 / 1996, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, lit.”a”, 
art.47 şi art.49 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 efectuarea plăţii în sumă de 5999 lei reprezentând 
chiria pe anul 2008 a terenului în suprafaţă de 11,448 ha, proprietatea publică a 
comunei Baia, teren aferent staţiilor de captare a apei Baia I şi Baia II, în vederea 
asigurării zonei de protecţie sanitară.  

Art.2. – Suma de 5999 lei va fi alocată de la capitolul 70.02.50 „Alte 
servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”. 

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

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 



             
             R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  FĂLTICENI             
                  Nr. 5328/07.03.2008  
 
  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii în sumă de 5999 

lei reprezentând chiria aferentă terenului în suprafaţă de 11,448 ha – 
proprietatea publică a comunei Baia 

 
 
 

  
 
 Staţiile de captare a apei  Baia I şi II sunt amplasate pe terenul în 
suprafaţă de 11,448 ha,  care aparţine Consiliului Local al Comunei Baia. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baia nr. 17 din 28 august 
2007 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2008 a fost 
stabilită chiria pentru închirierea terenului ocupat de cele două staţii de captare a 
apei, aceasta fiind în cuantum de 524lei/ha/an. 
 Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, "autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării 
gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor 
meteorice, canalizare şi epurarea apelor uzate".  
 Astfel, în vederea asigurării zonei de protecţie sanitară supun spre analiză 
şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni proiectul de hotărâre privind  
aprobarea efectuării plăţii în sumă de 5999 lei reprezentând chiria aferentă 
terenului în suprafaţă de 11,448 ha – proprietatea publică a comunei Baia. 
 
 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
       

          
 
 
 



 
            R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
    Aparatul de specialitate al primarului             
                  Nr. 5329/07.03.2008  
 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii în sumă de 5999 
lei reprezentând chiria aferentă terenului în suprafaţă de 11,448 ha – 

proprietatea publică a comunei Baia 
 
 

 
 
 
 Staţiile de captare Baia I şi Baia II ocupă o suprafaţă de 11,448 ha teren, 
proprietatea publică a comunei Baia, suprafaţă pe care sunt amplasate 21 de 
puţuri de captare a apei. 
 Pentru această suprafaţă de teren, Consiliul Local al comunei Baia a 
stabilit o chirie de 524 lei/ha/an, care trebuie plătită din bugetul local al 
municipiului Fălticeni. 
 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, 
stabileşte obligaţii pentru autorităţile locale, dar şi pentru operator, în ceea ce 
priveşte gospodărirea eficientă a apei distribuite populaţiei şi asigurarea 
regimului de delimitare strictă şi severă a suprafeţei aferente. 
 
 
 
 

Direcţia Tehnică,  
Dir. ex. Octavian Perju 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   R O M Â N I A  

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

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei  de 20.000 lei  Parohiei " Sf. 

Voievozi" Oprişeni din municipiul Falticeni 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr. 
5313/07.03.2008;  

- raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala, 
înregistrat la  nr. 5314/07.03.2008; 

- cererea nr. 2916/14.01.2008 a Parohiei Oprişeni;  
În temeiul prevederilor art.3, alin.2 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute din Romania, aprobata prin Legea nr.125/2002 ; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.6, lit.c, art.45, alin.2, lit.a si 
art.47 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local,  
Parohiei " Sf. Voievozi" Oprişeni din municipiul Fălticeni, în vederea restaurării 
picturii bisericii. 

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

 

 
 INIŢIATOR 
                                                             PRIMAR,  
                                                       Ing. Vasile Tofan  
 
   
     A V I Z A T,  
                              SECRETAR MUNICIPIU, 
      Mihaela Busuioc 

 



   
 R O M Â N I A  

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

H O T Ă R Â R E 
privind darea în administrare  Spitalului Municipal Fălticeni 
a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 

 unităţile sanitare publice de interes local   
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, înregistrată la nr. 
5321/07.03.2008;  

- raportul de specialitate al Directiei Tehnice, înregistrat la  nr. 
5322/07.03.2008; 

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.”h”, art.45, alin.2 şi art.49 
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 darea în administrare Spitalului Municipal Fălticeni a 
terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea  unităţilor sanitare publice 
de interes local, după cum urmează:  
 
Nr. 
crt. 

Denumirea bunului transmis în administrare Valoare de 
inventar 

1 Spitalul Municipal- localul vechi, SC=2063 mp 1.805.125
2 Teren aferent- Spital Municipal, local vechi- 4531 mp 1.903.020
3 Secţia Obstretică – Ginecologie, SC=1178 mp 1236900
4 Teren aferent – Secţia Obstretică – Ginecologie – 4240 mp 1.780.800
5 Secţia Pediatrie, SC=392 mp 1.097.600
6 Teren aferent – Secţia Pediatrie – 1260 mp 529.200
7 Secţia Fiziologie, SC=322 mp 901.600
8 Teren aferent – Secţia Fiziologie – 1493 mp 209.020
9 Secţia Contagioase, SC=402 mp 1.125.600
10 Teren aferent – Secţia Contagioase – 1400 mp 294.000
11 Policlinică, suprafaţă construită desfăşurată=2276 mp 3.859.853
12 Teren aferent – Policlinică – 770 mp 215.600
13  Cabinet medical şcolar din cadrul Dispensarului medical nr.1, 

SC=62,54 mp 
45.029

14 Teren aferent-Cabinet medical şcolar- 62,54 mp 11.257



15 Cabinet stomatologic din cadrul Dispensarului medical nr.1, 
SC=36,44 mp 

26.237

16 Teren aferent – Cabinet stomatologic – 36,44 mp 6.559
Art.2. – Darea în administrare a imobilelor se va face pe bază de proces – 

verbal încheiat între cele două părţi.  
Art.3. – Prevederile HCL nr. 130/25.11.2004 se abrogă; 
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Direcţiei tehnice din cadrul  Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
 

 INIŢIATOR,  
      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  
 
 

 
         A V I Z A T,  
                   SECRETAR MUNICIPIU, 

                      Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  FĂLTICENI             
                  Nr. 5328/07.03.2008  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre  privind darea în administrare  Spitalului Municipal 

Fălticenia terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 
 unităţile sanitare publice de interes local   

 
 Conform O.G. nr. 70 / 2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean si local, unităţile sanitare publice de interes local se 

aflau în administrarea consiliilor locale.  

 Reglementările în vigoare prevăd că terenurile şi clădirile în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile sanitare – parte integrantă a domeniului public al 

unităţilor administrativ – teritoriale să fie date în administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes local.  

 Prin HCL nr. 130/25.11.2004 au fost transmise în administrare terenurile 

şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare de interes local, iar 

în urma modificării inventarului domeniului public s-au modificat suprafeţele 

corespunzătoare acestor imobile, impunându-se abrogarea acestei hotărâri.  

 Darea în administrare a imobilelor se face pe bază de proces – verbal, 

încheiat între părţi. 

 Supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni 

proiectul de hotărâre privind darea în administrare  Spitalului Municipal Fălticeni 

a terenurilor şi clădirilor în care unităţile sanitare publice de interes local  îşi 

desfăşoară activitatea. 

 

                    INIŢIATOR,  
 

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 



             R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  FĂLTICENI             
                  Nr. 5322/07.03.2008  
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre  privind darea în administrare  Spitalului Municipal 

Fălticeni a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 
 unităţile sanitare publice de interes local   

 
 
 

Potrivit art.1, alin.1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată prin Legea nr.99/2004 

„terenurile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes 

judeţean sau local, denumite în continuare unităţi sanitare publice, sunt parte 

integrantă a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor şi 

se dau în administrarea unităţilor sanitare publice prin hotărâre a consiliului 

judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau a consiliului local, 

după caz, în condiţiile legii”.  

Prin HCL nr. 130/25.11.2004 au fost transmise în administrare terenurile şi 

clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare de interes local, iar în 

urma modificării inventarului domeniului public s-au modificat suprafeţele 

corespunzătoare acestor imobile, impunându-se abrogarea acestei hotărâri. 

          Considerăm legală şi oportună transmiterea în administrare Spitalului 
Municipal Fălticeni a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea  
unităţile sanitare publice de interes local.   

 

  
Direcţia Tehnică 

Ing. Octavian Perju 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre  privind darea în administrare  Spitalului Municipal 

Fălticeni a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 
 unităţile sanitare publice de interes local   

 
 

Potrivit art.1, alin.1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată prin Legea nr.99/2004 

„terenurile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice de interes 

judeţean sau local, denumite în continuare unităţi sanitare publice, sunt parte 

integrantă a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor şi 

se dau în administrarea unităţilor sanitare publice prin hotărâre a consiliului 

judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau a consiliului local, 

după caz, în condiţiile legii”.  

Serviciul Dezvoltare Urbană consideră legală darea în administrare 

Spitalului Municipal Fălticeni a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară 

activitatea următoarele unităţi sanitare publice de interes local:  

Nr.
crt. 

Unitatea sanitara Adresa Teren aferent 
m.p. 

1. SPITALUL MUNICIPAL  
(local vechi)  

Str. Mihai Eminescu, nr. 6 8.500 

2. SECŢIA  DERMATOVENERICE  Str. Mihai Eminescu, nr.6/10  150 
3. SECŢIA OBSTRETRICĂ – 

GINECOLOGIE  
Str. Sucevei, nr.99  6.048 

4. SECŢIA  PEDIATRIE Str. Mihai Eminescu, nr.2 400 
5. SECŢIA  FTIZIOLOGIE Str. Caporal Diaconiţa, nr.1  1.886 
6. SECŢIA  CONTAGIOASE Str. Maior Ioan, nr.7 2.700 
7. POLICLINICA 

(cu excepţia spaţiilor ce urmează a fi 
concesionate direct)  

Str. Ion Creangă, nr.1  5.580 

 

 Aceste imobile sunt prevăzute în anexa 4 la H.G. nr. 1357 / 2001 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, modificată prin H.G. nr. 1170/2004  

 
Şef  Serviciu Dezvoltare Urbană 

 
Ing. Octavian Perju 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                        Proiect 
                        FĂLTICENI    
    

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 

municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat 
prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 5317 / 07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a 
terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 5318/07.03.2008;  

 În temeiul prevederilor art.1 şi art.2 din H.G. nr. 498 / 2003 privind aprobarea 
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza 
prevederilor Legii nr. 15 / 2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum 
urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia 
Gării, f.n. 

100 x - - - - 

 
 Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren în suprafaţă de 100 m.p. este 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei 
de identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 
 INIŢIATOR 
                                                                   PRIMAR,  
                                                             Ing. Vasile Tofan  
          A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,
        Mihaela Busuioc                 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
               Nr. 5317 / 07.03.2008  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea 

prevederilor Legii    nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005   

 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 15 / 2003, atribuirea terenurilor aflate în 

proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă 

gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor 

disponibile şi libere de sarcini. 

 Înventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de 

identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, se 

analizează şi se validează prin hotărâre a Consiliului Local.  

 Suprafaţa de 100 m.p. teren (curţi – construcţii) situată pe str. Magazia 

Gării, f.n., a fost identificată de către Comisia locală, iar pentru atribuirea în 

folosinţă gratuită a terenului este necesară includerea acestuia în Inventarul 

terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni.  

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, 

proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005  

 

 
                                                                 INIŢIATOR 
                                                                   PRIMAR,  
                                                             Ing. Vasile Tofan 

    
 

 
 

                     



                     R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
                Nr. 5318/07.03.2008 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor 

aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea 

prevederilor Legii    nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005 

 

 Urmare  cererii  d-nei Gherasim Claudia - Gabriela, înregistrată la nr. 

5334/06.03.2008, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe 

de teren, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, Comisia de 

identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituită în baza art. 1 din Legea nr. 

15/2003,  a identificat terenurile din domeniul privat al municipiului Fălticeni care 

sunt disponibile şi libere de sarcini, procedând la delimitarea unei suprafeţe de 

100 mp, situată pe str. Magazia Gării, f.n. 

 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local 
includerea suprafeţei de 100 mp, situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia 
Gării, f.n. în Inventarul terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Fălticeni. 
 

Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor 
 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 

  ing. Octavian Perju 
ing. Cătălin Fodor 
 ing. Ancuţa Alexiu 

    ing. Ioan Gheorghiu 
            ref. sup. Constantin Cîrjă 

 
 
 

 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                        Proiect 
                        FĂLTICENI        
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a suprafeţei de 100 m.p. teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situat pe  strada Magazia Gării, f.n., 
d-nei Gherasim Claudia - Gabriela, în vederea construirii unei locuinţe  

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 5319 /07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 5320 / 
07.03.2008;  

- cererea d-nei Gherasim Claudia - Gabriela, înregistrată la nr. 
5334/06.03.2008; 

 În baza prevederilor art. 1, alin.2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art.5 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 496 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 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 atribuie în folosinţă gratuită d-nei Gherasim Claudia - Gabriela 
suprafaţa de  100 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. 
Magazia Gării, f.n. (conform planului de situaţie anexat), în vederea construirii unei 
locuinţe. 
 Art.2: Beneficiara terenului este obligată să înceapă construcţia locuinţei în 
termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei 
locuinţei proprietate personală.  
 Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titulara dreptului de folosinţă 
gratuită a terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
                A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU,
             Mihaela Busuioc 



                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
 Aparatul de specialitate al primarui 
              Nr. 5320 / 07.03.2008       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei 
de 100 m.p. teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situat în 

mun. Fălticeni, strada Magazia Gării, f.n., d-nei Gherasim Claudia - Gabriela, 
 în vederea construirii unei locuinţe  

 
 Urmare cererii nr. 5334/06.03.2008, prin care numita Gherasim Claudia - 

Gabriela, solicită, în temeiul Legii nr. 15 / 2003, teren pentru construirea unei 

locuinţe, Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, în urma 

identificărilor din teren, propune spre aprobare atribuirea în folosinţă gratuită,pe 

durata existenţei locuinţei proprietate personală, a  suprafeţei de 100 m.p., 

situată în mun. Fălticeni, str. Magazia Gării, f.n., teren proprietate privată a 

municipiului Fălticeni. 

 Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la 

data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50 / 

1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute mai sus, prin hotărâre a 

consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului 

atribuit.  

 După finalizarea construirii locuinţei, Consiliul local poate hotărî, la 

solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului 

respectiv, în condiţiile legii.  
                                           Direcţia tehnică,  
                                              Dir. ex. Octavian Perju    



         R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
              Nr. 5319 /07.03.2008   
  

  EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei 
de 100 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în 

mun. Fălticeni, strada Magazia Gării, f.n., d-nei Gherasim Claudia - Gabriela, 
 în vederea construirii unei locuinţe  

 
 Legea nr.15 / 2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu 

vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren aflat în domeniul privat al 

unităţilor administrativ – teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală.  

 D-na Gherasim Claudia - Gabriela îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

lege pentru atribuirea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită, nedeţinând în 

proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate 

personală, atât în municipiul Fălticeni, cât şi în alte localităţi. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea 

Legii nr. 15/2003 a identificat suprafaţa de 100 m.p. teren situat pe str. Magazia 

Gării, f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibil atribuirii în 

folosinţă gratuită, în condiţiile legii.  

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre 

privind  atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 100 m.p. teren, proprietatea 

privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, strada Magazia 

Gării, f.n., d-nei Gherasim Claudia - Gabriela,în vederea construirii unei locuinţe.  

 
                                                                 INIŢIATOR 
                                                                   PRIMAR,  
                                                             Ing. Vasile Tofan 

   

  



            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                      F Ă L T I C E N I                                                 Proiect 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind alocarea sumei de 20.000 lei Parohiei Oprişeni 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. 5313/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei  economice, înregistrat la nr. 
5314/07.03.2008; 

În conformitate cu prevederile art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, lit.”a”, 
art.47 şi art.49 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 efectuarea plăţii în sumă de 5999 lei reprezentând 
chiria pe anul 2008 a terenului în suprafaţă de 11,448 ha, proprietatea publică a 
comunei Baia, teren aferent staţiilor de captare a apei Baia I şi Baia II, în vederea 
asigurării zonei de protecţie sanitară.  

Art.2. – Suma de 5999 lei va fi alocată de la capitolul 70.02.50 „Alte 
servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”. 

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

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 



 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI  
 Anexa  la Protocolul de predare – primire  nr. 7330 / 05.04.2006 
 
 
 
                                                        VALOAREA DE INVENTAR  
                                    A BUNURILOR TRANSMISE ÎN ADMINISTRARE 
                                               SPITALULUI MUNICIPAL FĂLTICENI 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea bunului transmis în administrare Valoare de 
inventar 

1 Spitalul Municipal- localul vechi, SC=2063 mp 1.805.125
2 Teren aferent- Spital Municipal, local vechi- 4531 mp 1.903.020
3 Secţia Dermato-venerice, SC=248 mp 238.049
4 Teren aferent – Secţia Dermato-venerice – 551 mp 6.975
5 Secţia Obstretică – Ginecologie, SC=1178 mp 1.236.900
6 Teren aferent – Secţia Obstretică – Ginecologie – 4240 mp 1.780.800
7 Secţia Pediatrie, SC=392 mp 1.097.600
8 Teren aferent – Secţia Pediatrie – 1260 mp 529.200
9 Secţia Fiziologie, SC=322 mp 901.600
10 Teren aferent – Secţia Fiziologie – 1493 mp 209.020
11 Secţia Contagioase, SC=402 mp 1.125.600
12 Teren aferent – Secţia Contagioase – 1400 mp 294.000
13 Policlinică, suprafaţă construită desfăşurată=2276 mp 3.859.853
14 Teren aferent – Policlinică – 770 mp 215.600
15  Cabinet medical şcolar din cadrul Dispensarului medical nr.1, 

SC=62,54 mp 
45.029

16 Teren aferent-Cabinet medical şcolar- 62,54 mp 11.257
17 Cabinet stomatologic din cadrul Dispensarului medical nr.1, 

SC=36,44 mp 
26.237

18 Teren aferent – Cabinet stomatologic – 36,44 mp 6.559
 
 
 
 
 
                    BIROUL URBANISM                                      DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
                      Ing. Fodor Cătălin                                                ec. Dănilă Cezara 

 
 
 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         Proiect  
                     F Ă L T I C E N I 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a casării unor mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare 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. 5307/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 5308/ 
07.03.2008;  

- adresa nr. 1333/18.09.2007 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia 
Fălticeni; 

În baza prevederilor pct.1.1 şi pct.1.2 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 841/1995 
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „f”, art. 45 , al. 2 şi art. 49 
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. - Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare din municipiul Fălticeni, prevăzute în anexa  care face parte din 
prezenta hotărâre; 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor desemnate prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni.  

 
 

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 
 



 
R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  FĂLTICENI                                            
                Nr. 5307/07.03.2008 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a 
casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aparţinând Serviciului 
public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni   

 

 

 
  Prin adresa nr. 1333/18.09.2007  S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia 
Fălticeni a solicitat casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate, atât 
din domeniul public, cât şi transferate ca aport de capital, bunurile propuse având 
un grad avansat de uzură, nemaiputând fi folosite în activitatea societăţii. 
  Întrucât o parte din acestea sunt în funcţiune de mai bine de 20 de ani, 
fiind depăşite  din punct de vedere tehnic, constituie mari piedici în funcţionarea 
sistemului. 
 Având în vedere caracterul nefuncţional al acestor mijloace, ca urmare a 
depăşirii termenului de uzură, este necesară scoaterea din funcţiune şi casarea 
acestora, conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
   

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                Nr. 5308/07.03.2008                                   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi a 
casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aparţinând Serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni 
 
 
 

 Pentru buna funcţionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare din municipiul Fălticeni unele mijloace fixe şi obiecte de inventar, 
aflate în administrarea operatorului S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni, 
au necesitat înlocuirea acestora. 
 Întrucât aceste obiective sunt în funcţiune de peste 20 de ani, fiind 
depăşite din punct de vedere tehnic, prezintă mari disfuncţionalităţi în 
funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă şi canalizare. 
 Comisia de inventariere din cadrul S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia 
Fălticeni ne-a transmis lista cuprinzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar 
care îndeplinesc condiţiile scoaterii din funcţiune, precizând caracteristicile 
fiecărui obiectiv în parte, anul punerii în funcţiune, durata de funcţionare a 
acestora, precum şi codul şi valoarea de inventar. 

 Procedura de scoatere din funcţiune şi casare a acestora este 
reglementată de H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 
şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

 
 

  
Direcţia tehnică, 

Dir. ex. Octavian Perju 
 

   
  
 
 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         Proiect  
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 1000 lei în vederea 

organizării Centenarului MIHAI BĂCESCU 
 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                  
nr. 5315/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, 
înregistrat la nr. 5316/ 07.03.2008;  

În conformitate cu prevederile art. art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, 
lit.”a”, art.47 şi art.49 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 1000 lei în 
vederea organizării Centenarului MIHAI BĂCESCU; 

Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni.  

 
 

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 



 
R O M Â N I A  

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

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţului de vânzare al cărţilor poştale de promovare 
turistică a Muzeului " Mihai Băcescu" şi a Casei memoriale " Mihail 

Sadoveanu" 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. 5332/07.03.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, 
înregistrat la nr. 5333/ 07.03.2008;  

În conformitate cu prevederile art. art. 10, art.36, alin.1, art.45, alin.2, 
lit.”a”, art.47 şi art.49 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 stabileşte preţul de vânzare al cărţilor poştale de promovare 
turistică a Muzeului " Mihai Băcescu" şi a Casei memoriale " Mihail Sadoveanu" 
din municipiul Fălticeni, în cuantum de 1 leu/buc.; 
  Art.2. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni.  

 
 

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
    

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
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