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

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Constantin Simerea 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
           - referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, înregistrat la 
nr. 11793/02.07.2008; 

     - adresa nr. 11635/27.06.2008 ; 
           -cererea de renunţare la funcţia de consilier local a d-lui Constantin Simerea, 
înregistrată la nr. 10770/03.07.2008; 
       În temeiul prevederilor art. 9, alin. 2, lit. b şi alin. 3 precum şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
            Articol unic: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului  Constantin Simerea, înscris pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal la 
alegerile din 01 iunie 2008, ca urmare a existenţei stării de incompatibilitate, şi se declară 
vacant locul de consilier local.  
             
 

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 validarea mandatului de consilier local al domnului  Dan Ovidiu - 

Constantin, membru al Partidului Democrat Liberal 
 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni înregistrat 
la nr. 14335/10.07.2008;  
              - adresa nr. 3263/09.07.2008 a Partidului Democrat Liberal - Filiala Teritorială 
Suceava; 
  În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

      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 Dan Ovidiu -
Constantin în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista electorală a 
Partidului Democrat Liberal  la alegerile din 01 iunie 2008; 
            Art.2: Dl. consilier local Dan Ovidiu - Constantin îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
            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                                        
        F Ă L T I C E N I                                                                            Proiect 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni 

precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.11794/ 
02.07.2008; 

- raportul de specialitate al Compartimentului Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 11795/02.07.2008;   

 În conformitate cu prevederile art. 25, lit. a şi art. 27, lit. a din Legea nr. 481 / 2004 privind 
protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13, lit. d din Legea nr. 307/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 5 din Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de 
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. a, alin.3, lit.b, art.45, alin.1 şi art. 47 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 modificarea organigramei Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Fălticeni, conform anexei nr. 1. 

Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni, conform anexei nr.2. 

Art.3.  –  Orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 
Art.4.  –  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.5. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului resurse 

umane salarizare şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 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               
                     F Ă L T I C E N I                                                                  Proiect  
 
 
 

H O T Ă  R Â R E 
privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii, în suprafaţă  

de 253 m.p., pe str. 2 Grăniceri, f. n. 
 
 

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

                -     expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 10768/ 
03.06.2008 ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10769/03.06.2008; 
În conformitate cu prevederile art.13, lit. b din Legea nr. 350 / 2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului, art.10 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, art.45, alin.3 şi art.49 din Legea 
nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. – Se aprobă amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii în suprafaţă de 
253 m.p., pe str. 2 Grăniceri, f. n.,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
 
 
 

  
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan    
    
 

                                                                                                  AVIZAT,  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                                 Mihaela Busuioc 
 



   R O M Â N I A  
          JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                P R I M A R 
         
         Nr. 10768 din 03.06.2008 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru 

copii, în suprafaţă de 253 m.p., pe str. 2 Grăniceri, f.n. 

 
 
 

 În urma solicitărilor cetăţenilor dar şi a analizei reprezentanţilor Primăriei 

Municipiului Fălticeni s-a evidenţiat necesitatea acordării unei atenţii deosebite pentru 

înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii şi în zona 2 Grăniceri. 

 Se ştie că problema spaţiilor de joacă a devenit tot mai des întâlnită în oricare 

dintre zonele oraşului, iar copiii trebuie ajutaţi să se dezvolte într-un mod pozitiv, să 

crească într-un mediu potrivit, armonios şi să înţeleagă ce îi înconjoară, de aceea propun 

Consiliului Local spre aprobare, amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii, în 

suprafaţă de 253 m.p., pe str. 2 Grăniceri, f.n.  

 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan    
    

 

 
 

 
 
 
 
 



 
          R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                  Direcţia tehnică 
         
         Nr. 10769 din 03.06.2008 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spaţiu de joacă pentru 

copii, în suprafaţă de 338 m.p. în incinta  

Parcului Prefecturii Municipiului Fălticeni  
 

 

 Având în vedere că locurile de joacă pentru copiii din municipiul Fălticeni sunt 

insuficiente şi în mare parte deteriorate, strategia de dezvoltare şi amenajare a Primăriei 

Municipiului Fălticeni impune acordarea unei atenţii deosebite înfiinţării unui spaţiu de 

joacă pentru copii care să ofere acestora momente de bucurie şi destindere.  

 În urma analizei reprezentanţilor Primăriei Municipiului Fălticeni dar şi a 

numeroaselor solicitări venite de la părinţi, Direcţia tehnică din cadrul Primăriei 

Municipiului Fălticeni propune Consiliului Local spre aprobare, amenajarea unui spaţiu de 

joacă pentru copii, în suprafaţă de 338 m.p., în incinta Parcului Prefecturii Municipiului 

Fălticeni, str. Mihai Eminescu, conform planului de situaţie anexat. 

 
  Director tehnic,  
Ing. Octavian Perju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                       
                  FĂLTICENI                                                                  Proiect  
     

HOTĂRÂRE 
privind arendarea suprafetei de 250 ha teren-pasune, proprietatea privata a 

Municipiului Falticeni, Asociaţiei utilizatorilor de păşune " Florina" 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. _________/11.07.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. ________/11.07.2008;  
- cererea nr._________/ 11.07.2008 depusa de catre Asociaţia utilizatorilor de 

păşune " Florina" din municipiul Fălticeni, 
 În temeiul prevederilor art.3, alin.1, art.5 si art.7 din Legea arendarii nr.16/1994, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”c”, art.45, alin.3, art.47 si art.115, 

alin.1, lit.”b” 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 arendarea suprafetei de 250 ha teren-pasune, proprietatea 
privata a Municipiului Falticeni, respectiv parcelele: Soldanesti – 62 ha, Opriseni – 59 ha, 
Buciumeni – 53 ha, Tarna Mare – 63 ha si Gradini/Tampesti – 13 ha, Asociaţiei 
utilizatorilor de păşune " Florina" din municipiul Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, 
str. Razesilor, nr.14, judetul Suceava, înregistrată în Registrul Asociaţiilor la poziţia nr. 
7/A/07.07.2008. 
               Art.2: Contractul de arendă va fi încheiat cu respectarea prevederilor Legii  
arendei nr.16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 1 
an,respectiv 01.07.2008 - 01.07.2009; 
               Art.3:  Pretul arendei se stabileste in cuantum de 1 leu/ha/an. 
               Art.4: Arendasul se obliga sa depuna toate diligenţele in vederea obtinerii 
sprijinului financiar acordat din fonduri europene si de la bugetul national utilizatorilor de 
terenuri agricole. 
               Art.5:  Predarea terenului se va face pe baza de protocol incheiat intre parti. 
               Art.6: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
                                                              INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan 

                                                                                      AVIZAT,                                           
       SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                    Mihaela Busuioc 



 
                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
              Nr.  11796/02.07.2008        
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind arendarea suprafetei de 250 ha teren-pasune, 

proprietatea privata a Municipiului Falticeni, Asociaţiei utilizatorilor de păşune " 
Florina" din municipiul Fălticeni 

 
 
 

 Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene beneficiaza de fonduri 
europene prin aplicarea schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) care implica 
acordarea de plati uniforme pe hectarul de teren agricol utilizat, independent de nivelul 
productiei. 
 Pentru a beneficia de acordarea de plati  in cadrul schemelor de plata unica pe 
suprafata  este necesara indeplinirea anumitor conditii de eligibilitate prevazute de 
O.U.G.nr.125/2006, aprobata prin Legea nr.139/2007.  
 Reprezentarea intereselor utilizatorilor de pasuni se va asigura prin Asociaţia 
utilizatorilor de păşune "Florina" din municipiul Fălticeni înregistrată în Registrul 
Asociaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Fălticeni sub nr. 7/A/07.07.2008.  
 Fata de cele prezentate, propun Consiliului Local al municipiului Falticeni, spre 
analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind arendarea suprafetei de 250 ha teren-
pasune, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, Asociaţiei utilizatorilor de păşune " 
Florina" din municipiul Fălticeni. 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing.Vasile Tofan 
 

 
 
 
 
 
 
 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMARIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
              Nr.    / 11.07.2008      
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind arendarea suprafetei de 250 ha teren-pasune, 

proprietatea privata a Municipiului Falticeni, Asociaţiei utilizatorilor de păşune " 
Florina" din municipiul Fălticeni 

 
 

 Municipiul Fălticeni deţine în proprietate privată suprafaţa de 250 ha  păşune, teren 
folosit pentru păşunatul vitelor de către deţinătorii de animale de pe raza localităţii. 
 Păşunile sunt compuse din şase trupuri de teren, după cum urmează:  
- Şoldăneşti - două trupuri( 62 ha); 
- Oprişeni - un trup (59 ha); 
- Buciumeni - un trup (53 ha); 
- Ţarna Mare  - un trup (63 ha); 
- Grădini - un trup ( 13 ha) 
 Cererea de acordare a sprijinului financiar, însoţită de documentaţia 
corespunzătoare a fost depusă în termen legal (15 mai a.c.), la centrul judeţean APIA, de 
către dl. Beraru Vasile, reprezentantul utilizatorilor de păşune, căruia i s-a arendat 
suprafaţa de 250 ha păşune până la data de 01.07.2008, respectiv până la constituirea 
asociaţiei. 
           In urma constituirii Asociatiei utilizatorilor de păşune "Florina" din municipiul 
Fălticeni,  înregistrată în Registrul Asociaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Fălticeni sub nr. 
7/A/07.07.2008, este necesara arendarea suprafetei de 250 ha teren-pasune asociatiei, 
in vederea obtinerii sprijinului financiar acordat din fonduri europene si de la bugetul 
national, in conditiile legii.  
 Conform statutului, Asociaţia  realizeaza următoarele activităţi: 
- administrarea terenului evidenţiat ca păşune în domeniul privat al municipiului Fălticeni, 
transmis în arendă Asociaţiei, prin folosirea păşunii în exclusivitate pentru păşunat , 
fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau 
seminţe, perdele de protecţie a păşunii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, în vederea 
creşterii potenţialului de producţie al terenului;  
-  inventarierea şi înscrierea la păşunat a animalelor(taurine, ovine, caprine) aparţinând 
membrilor Asociaţiei; 
-  stabilirea şi încasarea taxei de păşunat anuale, pe categorii de animale; 
-  stabilirea nivelului de retribuire a paznicilor de turme, din sumele colectate cu titlu de 
taxe; 
-  elaborarea proiectelor de lucrări de îmbunătăţire a calităţii păşunii( muşurăiri, curăţire 
de spini, stoparea eroziunilor, fertilizarea cu îngrăşăminte chimice sau organice, 
amenajarea adăpătorilor, întreţinerea căilor de acces, supraînsămânţarea parcelelor a 
căror covor vegetativ se degradează); 



-  elaborarea proiectelor de lucrări privind protecţia mediului; 
- elaborarea de proiecte în vederea atragerii de fonduri, inclusiv cele provenite din 
sponsorizări, pentru amenajarea şi realizarea unui păşunat raţional; 
-   întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea subvenţiilor; 
- promovarea oricărei alte activităţi, în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare, care 
serveşte scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 
 
 
 
 

DIRECTIA TEHNICA, 
Ing.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 aprobarea listei cuprinzând spaţiile(construcţii şi teren aferent) din proprietatea 

privată a municipiului Fălticeni cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi cele în care 
se  desfăşoară activităţi conexe actului medical, supuse vânzării şi a unor măsuri 

organizatorice pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr. 68/2008  
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
11791/02.07.2008;  

- raport de specialitate al Direcţiei tehice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 11792/02.07.2008;  

În temeiul prevederilor art.1, art. 4 şi art. 5, alin. 2, lit. e  din O.U.G. nr. 68/28.05.2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 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 lista cuprinzând spaţiile(construcţii şi teren aferent) din proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi cele în care se  
desfăşoară activităţi conexe actului medical, supuse vânzării, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se desemnează în Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale următorii 
reprezentanţi ai Consiliului Local: 

1. _____________________________ - membru titular 
2. _____________________________ - membru titular 
3._____________________________ -  membru supleant 
4._____________________________ -  membru supleant 
Art.3. –  Se desemnează în Comisia de soluţionare a contestaţiilor următorii reprezentanţi 

ai Consiliului Local: 
1. _____________________________ - membru titular 
2. _____________________________ - membru titular 
3._____________________________ -  membru supleant 
4._____________________________ -  membru supleant 
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite.  
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan       
                                                                                                  AVIZAT,  

                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                 Mihaela Busuioc 



           R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI        
                     F Ă L T I C E N I 
                                                                                                             Nr. 11791/02.07.2008 
 
 

                                                               
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând spaţiile(construcţii şi teren 

aferent) din proprietatea privată a municipiului Fălticeni cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi cele în care se  desfăşoară activităţi conexe actului medical, supuse 
vânzării şi a unor măsuri organizatorice pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr. 68/2008  

 
 
 
 
Luând în considerare că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 871/09.10.2007 dispoziţiile 

O.U.G. nr. 110/2005 au fost declarate neconstituţionale, multe acte şi proceduri pentru vânzarea 
spaţiilor medicale rămânând nefinalizate, Guvernul a adoptat O.U.G. nr. 68/28.05.2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical.  

Potrivit art. 4 din actul normativ mai susmenţionat Consiliile locale aprobă prin hotărâre 
lista spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a unităţilor administrativ - teritoriale, 
ce urmează să fie vândute. Listele aprobate vor fi afişate la sediul consiliului local în termen de 15 
zile de la aprobare. 

Acelaşi act normativ prevede constituirea a două comisii , respectiv: comisia pentru 
vânzarea spaţiilor medicale şi o comisie de soluţionare a contestaţilor, în componenţa cărora 
trebuie să fie desemnaţi şi câte doi reprezentanţi ai consiliului local. În cazul în care membri 
titulari nu pot participa la lucrările comisiilor,aceştia vor fi înlocuiţi de membri supleanţi, desemnaţi 
de către consiliu local prin hotărâre. 

Spaţiile medicale supuse vânzării sunt spaţiile în care se desfăşoară efectiv activitate 
medicală şi activitate medicală conexă, precum şi cota - parte indiviză corespunzătoare dreptului 
de proprietate asupra spaţiului comun. 

Având în vedere cele expuse, supun Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând spaţiile(construcţii şi teren aferent) din 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi 
cele în care se  desfăşoară activităţi conexe actului medical, supuse vânzării şi a unor 
măsuri organizatorice pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr. 68/2008. 

   
 
 

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  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar  
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 10791/ 
03.07.2008; 

- raport de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 10792/03.07.2008; 
În temeiul prevederilor art. 145, alin.6 din Legea învăţământului nr. 84 / 1995, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 1, art. 45 , al. 1 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, după cum urmează: 
 
1. Colegiul Naţional "Nicu Gane"  
2. Colegiul Agricol  
3. Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu"  
4. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. Cuza"  
5. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion Irimescu"  
6. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail Sadoveanu"  
7. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan Ciurea"  
8. G.p.n. nr. 4 "Scufiţa Roşie"  
9. G.p.p. nr. 4 "Pinochio"  

  
            Art.2. – Prevederile H.C.L. nr. 7/27.01.2005 şi ale H.C.L. nr. 100/28.09.2006 se abrogă. 
            Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite.  

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan       
                                                                                                  AVIZAT,  

                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                 Mihaela Busuioc 

 



          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI        
                   F Ă L T I C E N I 
                                                                                                             
                                                                                                         Nr. 10792/03.07.2008 
 
 

                                                               
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  
 
 
 

 
 Potrivit prevederilor art. 145 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, unitatea de învăţământ preuniversitar este condusă de consiliul de 
administraţie, acesta fiind format din director, director adjunct, , un reprezentant al 
consiliului local, un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, reprezentanţi 
ai părinţilor, 1 - 5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici şi 
un reprezentant al elevilor, pentru ciclul  secundar superior. 
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 51/20.06.2008 privind validarea mandatelor 
de consilieri locali, cât şi faptul că majoritatea consilierilor locali desemnaţi în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ superior, prin H.C.L. nr. 7/27.01.2005 şi ale 
H.C.L. nr. 100/28.09.2006, nu mai fac parte din actualul deliberativ, se impune abrograrea 
acestor hotărâri şi adoptarea unei alte hotărâri în acest sens. 
 

  
 

 
                                       Compartiment juridic 

                                     Cons. juridic Simona Ciocan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI        
                     F Ă L T I C E N I 
                                                                                                             
                                                                                                     Nr. 10791/03.07.2008 
 

                                                            
 
                                          EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 
 
 
 

 
 Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraţie, 
acestea având rol decizional în domeniul administrativ. 
 În conformitate cu reglementările legale în vigoare, din consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar face parte şi un reprezentant al consiliului local. 
 Prin H.C.L. nr. 7/27.01.2005, modificată şi completată de H.C.L. nr. 
100/28.09.2006, au fost desemnaţi reprezentanţi ai deliberativului fălticenean în toate 
centrele bugetare din municipiu, respectiv: Colegiul Naţional "Nicu Gane", Colegiul 
Agricol, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu", Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. Cuza", Sc. gen. 
cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion Irimescu", Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail Sadoveanu, Sc. gen. cu 
cl. I-VIII nr. 6 " Ioan Ciurea", G.p.n. nr. 4 "Scufiţa Roşie", G.p.p. nr. 4 "Pinochio". 
 Având în vedere modificarea componenţei Consiliului Local  al municipiului 
Fălticeni se impune abrogarea în totalitate a hotărârilor anterioare şi adoptarea unei noi 
hotărâri în acest sens. 
 În temeiul motivelor arătate, supun spre aprobare consiliului local al municipiului 
Fălticeni proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 

 
 
 
 

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 aprobarea componenţei  Comisiei de repartizare a unităţilor locative, 

proprietatea municipiului Fălticeni 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 10766/ 
03.07.2008;  

- raport de specialitate al Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 10767/03.07.2008;  

 În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 17, art. 45, alin.1 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 componenţa Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
 
                    1. ing. Vasile Tofan - primar 
                    2. ec. Gheorhe Aldea, viceprimar 
                    3. un reprezentant al Compartimentului Spaţiu Locativ 
                    4. un reprezentant al Compartimentului Juridic 
                    5. un reprezentant al Compartimentului Asistenţă Socială 
                    6. un reprezentant al Consiliului Local______________________ 
                    7. un reprezentant al Consiliului Local______________________ 
 
            Art.2.– Prevederile H.C.L. nr. 110/26.08.2004 se abrogă. 

Art.3.– Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite.  
   

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan    
    
 

                                                                                                  AVIZAT,  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                                 Mihaela Busuioc 
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