
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                       
                       FĂLTICENI                                                                  Proiect 
      

HOTĂRÂRE 
privind prelungirea termenului de arendare a suprafetei de 250 ha teren-
pasune, proprietatea privata a Municipiului Falticeni, domnului BERARIU 

VASILE , in calitate de reprezentant al utilizatorilor de pasuni din municipiul 
Falticeni 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                    
nr. 15055/23.07.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 
15056/23.07.2008;  

- cererea inregistrata la nr. 14904/ 16.07.2008 formulata de catre d-l Berariu 
Vasile 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 prelungirea termenului de arendare a 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, domnului BERARIU VASILE din municipiul 
Fălticeni, str.Razesilor, nr.14, judetul Suceava, in calitate de reprezentant al 
utilizatorilor de pasuni din municipiul Falticeni. 
               Art.2: Actul aditional la contractul de arendă nr.30/30.04.2008 va fi 
încheiat cu respectarea prevederilor Legii  arendei nr.16/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe o perioadă de 9 luni, respectiv 01.07.2008 - 
30.03.2009; 
               Art.3:  Pretul arendei se stabileste in cuantum de 1 leu/ha. 
               Art.4: 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 



 
                      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 Vitcu Mihai 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
           -  referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni, 
înregistrat la nr. 15057/23.07.2008; 

      - demisia d-lui consilier local Vitcu Mihai înregistrată la nr. 
14370/16.07.2008; 
       În temeiul prevederilor art. 9, alin. 2, lit. a 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  Vitcu Mihai, înscris pe lista electorală a Partidului Social 
Democrat la alegerile din 01 iunie 2008, ca urmare a demisiei acestuia 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  Florea Grigore, 

membru al Partidului Social Democrat  
 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 15088/30.07.2008;  
              - adresa nr. 284/29.07.2008 a Partidului Social Democrat - Organizaţia 
Judeţeană 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 Florea 
Grigore în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista 
electorală a Partidului Social Democrat  la alegerile din 01 iunie 2008; 
            Art.2: Dl. consilier local Florea Grigore îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 
            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 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                      Proiect                                
 
                                                
               HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de 
Detaliu - construire sediu judecătorie", str. Republicii, f.n., municipiul 

Fălticeni  
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 15058/23.07.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15059/ 
23.07.2008;  

 În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea 
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi 
art.47 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 Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire sediu 
judecătorie, pe terenul în suprafaţă de 1222 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. 
Republicii, f.n.  proprietatea privată a municipiului Fălticeni, transmis Curţii de 
Apel Suceava în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, conform 
H.C.L. nr. 39/26.04.2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
      Art.2: 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 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                      Proiect                                
                                                
              

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a 
suprafeţei de 250 mp teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, 
situat pe str. Ion Dragoslav, f.n., d-lui Sandu Pavel, în vederea strămutării 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 15205/20.08.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15206/ 
20.08.2008;  

 În temeiul prevederilor art. 15, lit. c din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile 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;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiei, a suprafeţei de 250 mp teren, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, situat pe str. Ion Dragoslav, f.n., d-lui Sandu Pavel, în vederea 
strămutării gospodăriei afectate de alunecările de teren, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.2:  Beneficiarul terenului este obligat ca în termen de cel mult un an 
de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri să obţină autorizaţia de 
construire şi să înceapă construcţia, în caz contrar îşi va pierde dreptul de 
folosinţă asupra terenului.  
      Art.3: 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 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                      Proiect                                
                                                
              

HOTĂRÂRE 
privind amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân pe terenul în 

suprafaţă de 320 mp, proprietate privată a municipiului Fălticeni, situat pe 
str. Topitoriei, f.n. 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 15060/23.07.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15061/ 
23.07.2008;  

 În temeiul prevederilor art. 2, alin. 1 din O.U.G. nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art.45, 
alin. 2, lit. a şi alin. 3, 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 adăpost pentru câinii fără stăpân pe 
terenul în suprafaţă de 320 mp, proprietate privată a municipiului Fălticeni, situat 
pe str. Topitoriei, f.n., conform anexei nr. 1. 
               Art.2:  Se aprobă documentaţia tehnico - economică pentru obiectivul 
de investiţii de interes local " Amenajare adăpost pentru câinii fără stăpân", 
conform anexei nr. 2. 
               Art.3:  Realizarea obiectivului prevăzut la art. 1 se va face în limita 
sumei de 60.000 lei, alocată din fondul de rulment, capitolul 70.11 - " Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică".  
               Art.4:  Anexele nr. 1 şi  2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.5: Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
                
                                                       INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 



 
 

                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI   
                                                                                Nr. 15060/23.07.2008 
       
   
              

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind amenajarea unui adăpost pentru câinii fără 
stăpân pe terenul în suprafaţă de 320 mp, proprietate privată a municipiului 

Fălticeni, situat pe str. Topitoriei, f.n. 
 
 

  
  
  
 Câinii fără stăpân, care circulă liberi, fără insoţitor, prin locuri publice, 
constituie de cele mai multe ori un pericol pentru cetăţeni, fapt care necesită o 
imediată rezolvare. 
 Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliile locale ale unităţilor administrativ - teritoriale au obligaţia de a amenaja, 
din fonduri proprii şi în funcţie de necesităţi, adăposturi pentru câinii fără stăpân. 
 Pentru amenajarea unui astfel de adăpost în municipiul Fălticeni, care să 
respecte condiţiile minimale necesare funcţionării lui, prevăzute de O.U.G. nr. 
155/2001, s-a identificat suprafaţa de 320 mp teren, situată pe str. Topitoriei, în 
incinta fostei Intreprinderi Chimice. 
 Având în vedere prevederile legale menţionate propun consiliului local al 
municipiului Fălticeni spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân pe terenul în suprafaţă 
de 320 mp, proprietate privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. 
Topitoriei, f.n. 

 
 
 
 
  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

                         
 
 
 



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                      Proiect                                
                                                
              

HOTĂRÂRE 
privind închirierea imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, nr. 

95, d-nei Icuţă Ilenuţa 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 15064/23.07.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15065/ 
23.07.2008;  

- cererea d-nei Icuţă Ilenuţa înregistrată la nr. 18046/12.08.2008; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b,  
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 închirierea imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. 
Victoriei, nr. 95, d-nei Icuţă Ilenuţa, pe o perioadă de 2 ani de zile. 
               Art.2: Cuantumul chiriei lunare va fi calculat conform O.U.G. nr. 
40/1999, privind protecţia chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
       Art.3:  Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
 
                
    

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan       
 
 
 

                                                                                AVIZAT,  
                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 

                    
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                        FĂLTICENI                                                                      Proiect                                
 
                                                
               HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de 
Detaliu -  amplasare patru locuinţe individuale S+P+M", str. Ion Creangă, nr. 

82, municipiul Fălticeni  
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la  
nr. 15339/22.08.2008; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 15340/ 
22.08.2008;  

- cererea înregistrată la nr. 15329/2008 a S.C. Casa Construct S.R.L. 
Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor art.25, 48, 50 şi a pct. 14 din anexa nr.1 la Legea 
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2, lit.”e” şi 
art.47 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 Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasare a patru 
locuinţe individuale, pe terenul în suprafaţă de 1990 m.p., situat în mun. Fălticeni, 
str. Ion Creangă, nr. 82,  proprietatea S.C. Casa Construct S.R.L., prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.2: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                  
    

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
       

                                                                                AVIZAT,  
                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 


