
 
 
                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                              
                                                                                                                            

Proiect                                     
 
 

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

MURARIU IONEL, prin demisie 
 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  referatul primarului municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, înregistrat la nr. 
7880/08.04.2010; 

       În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. i 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: 
 

            Art. unic: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului  Murariu Ionel, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la 
alegerile din iunie 2008, prin demisie, şi se declară vacant locul de consilier local.  
 
 
                            INIŢIATOR, 
                              PRIMAR, 
                       Ing. Vasile Tofan 

                                                                                AVIZAT,  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                              
                                                                                                                            

Proiect                                     
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului CORDUNEANU ION, 

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. _______/ 29.04.2010;  
              -   adresa nr. 27/20.04.2010 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 CORDUNEANU ION 
în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista electorală a Partidului 
Social Democrat la alegerile din  iunie 2008. 
            Art.2:  Domnul consilier local Corduneanu Ion îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei pentru  administraţia 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 
 
 



                       ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                              
                                                                                                                            

Proiect                                    
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei Municipiului Fălticeni privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 7876 din 
08.04.2010; 
          -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 7877 din 08.04.2010; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 
246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „b” şi al. 4, lit. „e”, art. 45, al.1, art. 
47 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 Strategia Municipiului Fălticeni privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzută 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 
                      
                       



 
                       R O M Ă N I A 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
      PRIMĂRIA MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        P R I M A R 

                                                                                     
                                                                                           
                                                                              Nr. 7876 din 08.04.2010 

 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Municipiului Fălticeni privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 
 
 
 

 Prin HCL nr. 95/25.10.2007 s-a aprobat Strategia locală privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, acestea din urmă cuprinzând 
totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social 
desfăşurate sub responsabilitatea autorităţilor publice. 
 Strategia supusă aprobării defineşte politicile, obiectivele şi identifică soluţii şi 
direcţii de acţiune capabile să asigure accelerarea dezvoltării şi eficientizării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice. 
 Potrivit prevederilor art. 6, alin. 4 din H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
autorităţile administraţiei publice locale actualizează anual strategiile locale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.  
 Faţă de cele expuse propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni proiectul hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei Municipiului 
Fălticeni privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
                         
 
 



                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                           
                                                                                                                            

Proiect                                         
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008 pentru aprobarea 
participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 7878 din 
08.04.2010; 
          -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 7879 din 08.04.2010; 
          -  adresa nr. 5472/2010 a Consiliului Judeţean Suceava; 

În temeiul prevederilor art. 8, alin. 2, lit. c şi art. 10 din Legea  nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 din 
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „e”, alin. 7, lit. c,  art. 45, alin. 2, lit. f 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 modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 83/25.09.2008 pentru 
aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la înfiinţarea 
“Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”, care 
va avea următorul cuprins: 
 “Art. 3 -  Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, a 
suprafeţei de 5000 mp teren – proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situată pe str. 
Şomuzului, f.n. şi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
 Art.2.  –    Prevederile HCL nr. 17/30.03.2009 se abrogă. 
            Art.3. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                                                                     INIŢIATOR 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan  

 
                                                                                AVIZAT  

                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                               Mihaela Busuioc 

                         
 
 
 
 



                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
      PRIMĂRIA MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                       P R I M A R 

                                                                                     
                                                                                           
                                                                              Nr. 7878 din 08.04.2010 

 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 

83/25.09.2008 pentru aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 
ca membru asociat la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 

 
 
 
 
Prin HCL nr. 83/25.09.2008 a fost aprobată predarea în folosinţă gratuită, 

pe timpul existenţei Serviciului public de salubritate, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, a suprafeţei de 
5000 mp teren, situată pe str. Şomuzului f.n. 

Consiliul Judeţean Suceava a solicitat, prin adresa nr. 5472/2010, 
modificarea prevederilor  HCL nr. 83/25.09.2008 în sensul în care terenul în 
suprafaţă de 5000 mp, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, pe care se va 
construi staţia de transfer din cadrul proiectului “ Sistem integrat de management 
al deşeurilor în Judeţul Suceava” să fie dat în administrarea Consiliului Judeţean 
Suceava şi nu predat în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava. 

Având în vedere cele expuse propun spre aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 
83/25.09.2008 pentru aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul 
Suceava ca membru asociat la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 

 
 

                                                                    INIŢIATOR 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan  
 
 
 
 



    R O M Â N I A 
     JUDEŢUL  SUCEAVA 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
  DIRECTIA TEHNICA 

Nr. 7879 din 08.04.2010 
   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 

83/25.09.2008 pentru aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 
ca membru asociat la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava 
 

 
            
   Ghidul Solicitantului pentru axa prioritară 2 din Programul Operaţional 
Sectorial Mediu – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor” în 
vederea accesării Fondului European de Dezvoltare Regională, prevede obligaţia 
îndeplinirii unor criterii de natură instituţională şi de eligibilitate a proiectului. 
 Suprafaţa de 5.000 m.p. teren situat pe str. Şomuzului, f.n., aparţinând 
domeniului public al municipiului Fălticeni, a fost atribuită iniţial în folosinţă 
gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava, prin H.C.L. nr. 83/25.09.2008, în vederea amenajării staţiei de 
transfer din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
Judeţul Suceava”. 
 Prin adresa nr. 5472/16.04.2010, Consiliul Judeţean Suceava a solicitat 
modificarea H.C.L. nr. 83/2008 în sensul că suprafaţa de 5.000 m.p. să fie transmisă 
în administrarea Consiliului Judeţean, şi nu atribuită în folosinţă gratuită Asociaţiei. 
 Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate a proiectului, considerăm legală 
şi oportună modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 83/25.09.2008 pentru 
aprobarea participării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca membru asociat la 
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava.   
 
 

 
Direcţia tehnică, 

ing. Octavian Perju 
   
 
 
 

 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL                                                                                Proiect 

                                                                                            
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. 
7883/08.04.2010; 
                 - 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. 
7884/08.04.2010;  
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 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. Ion Dragoslav nr. 20 166 x - - - - 
Str. Magazia Gării, f.n. 150 x - - - - 
Str. Magazia Gării, f.n. 150 x - - - - 
  
              Art.2: Planurile de situaţie ale parcelelor de teren sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 
care fac 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                                                     
                                                                                      
                                                                                   

                                                                                   AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                   Mihaela Busuioc 
                     
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 7883/08.04.2010 
 
 

 
 

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. 

 Inventarul 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. 

 Cele două suprafeţe de teren, având fiecare câte 150 mp, situate pe str. Magazia 

Gării f.n., cât şi suprafata de 166 mp situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20 au fost 

identificate de către Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită este 

necesară includerea acestora 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 



                        
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                 
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 7884/08.04.2010 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

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 cererilor numiţilor Dochiţa Alexandru, Munteanu Simina şi Varga 
Constantin, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprefeţe de teren, în 
vederea construirii de 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 următoarelor suprafeţe de teren:  166 mp, situată pe str. Ion 
Dragoslav nr. 20 şi două suprafeţe de câte 150 mp situate 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 166 mp, situată pe 
str. Ion Dragoslav nr. 20, a suprafeţei de 150 mp situată pe str. Magazia Gării f.n. şi a 
suprafeţei de 150 mp situată pe str. Magazia Gării f.n., în Inventarul terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni. 
 

Comisia 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. superior Constantin Cîrjă 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                           Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
7885/08.04.2010; 

                   -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 7886/08.04.2010;  
             -  cererea d-lui Dochiţa Alexandru, a d-nei Munteanu Simina şi a d-lui Varga Constantin; 
 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, republicată, precum şi ale art. 5 din 
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 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 aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Dochiţa Alexandru, a suprafeţei 
de  166 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Ion Dragoslav nr. 
20, în vederea construirii unei locuinţe, conform anexei nr. 1. 
                Art.2:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Munteanu Simina, a suprafeţei 
de  150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării 
f.n., în vederea construirii unei locuinţe, conform anexei nr. 2. 
                Art.3:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Varga Constantin, a suprafeţei 
de  150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării 
f.n., în vederea construirii unei locuinţe, conform anexei nr. 3. 
                Art.4:  Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în termen 
de 1 an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                Art.5: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei locuinţelor 
proprietate personală.  
                Art.6: După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă gratuită al 
terenurilor pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.  
                Art.7:  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.8: 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 



          
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de 
teren,  proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor 

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. 

 Solicitanţii, respectiv dl. Dochiţa Alexandru, d-na Munteanu Simina şi dl. Varga 

Constantin îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru atribuirea în folosinţă gratuită a 

unei suprafeţe de teren, nedeţinând în proprietate o locuinţă sau un teren destinat 

construirii unei locuinţe proprietate personală. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat suprafaţa de 166 mp teren, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20 şi 

două suprafeţe de câte 150 mp, situate pe str. Magazia Gării f.n., proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 

atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de teren,  proprietatea privată a 

Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe 

  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 



 
 
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia tehnică        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 7886/08.04.2010 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de 

teren,  proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor 
locuinţe  

 
 

 
 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat suprafaţa de 166 mp teren, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20 şi 

două suprafeţe de câte 150 mp, situate pe str. Magazia Gării f.n., proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

 Numiţii Dochiţa Alexandru, Munteanu Simina şi Varga Constantin au solicitat, 

fiecare dintre ei, atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, în vederea construirii unei 

locuinţe. 

 Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor 

în termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la 

solicitarea beneficiarilor, vânzarea directă către aceştia a terenurilor respective, în 

condiţiile legii.                     

 
Direcţia tehnică, 

Dir. ex. Octavian Perju 

 
 



 
R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL                                                                                                        
                               

                                                                                                                              Proiect 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - 

introducere în intravilan a suprafeţei de 33.800 mp, situat în municipiul Fălticeni, 
str. Plutonier Ghiniţă f.n. ( Horbaza), pentru construirea unui cartier de locuinţe  

 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
7887/08.04.2010 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 7888/08.04.2010; 

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e si art. 47 din Legea 
nr.215/ 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 Art.1. –  Se aprobă documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - 
introducere în intravilan a suprafeţei de 33.800 mp, situat în municipiul Fălticeni, 
str. Plutonier Ghiniţă f.n. ( Horbaza), proprietatea d-lui Chelaru Cornel, pentru 
construirea unui cartier de locuinţe, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
                                                   
AVIZAT,  

                                                                    SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                      Mihaela Busuioc 



                      ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                           
                                                                                                                            

Proiect                                         
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 2000 lei domnului Şoldănescu 

Marcel 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -  expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 7881 din 
08.04.2010; 
          -  raportul de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială înregistrat la nr. 7882 din 
08.04.2010; 
          -  procesul – verbal de intervenţie nr. 50/06.04.2010 al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “ Bucovina” al Judeţului Suceava – Detaşamentul Fălticeni; 
          -   cererea d-lui Şoldănescu Marcel înregistrată la nr. 7919/08.04.2010; 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea  nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 lei, reprezentând ajutor 
de urgenţă, domnului Şoldănescu Marcel, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă 
nr. 51 
 Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                                                             
 
                                                                    INIŢIATOR 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan  
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                          ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
      PRIMĂRIA MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                       P R I M A R 

                                                                                     
                                                                                           
                                                                              Nr. 7881 din 08.04.2010 

 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 

2000 lei domnului Şoldănescu Marcel 
 

 
 
Prin cererea înregistrată sub nr. 7919/08.04.2010 domnul Şoldănescu 

Marcel a solicitat acordarea unui ajutor de urgenţă în bani, locuinţa acestuia fiind 
distrusă parţial în urma unui incendiu care a avut loc la data de 06.04.2010, 
conform procesului – verbal de intervenţie nr. 50 din data de 06.04.2010 al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Bucovina” al Judeţului Suceava – 
Detaşamentul Fălticeni. 

În urma verificărilor efectuate de către o comisie din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului s-a constatat că dl. Şoldănescu Marcel nu poate suporta 
cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare, cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor 
unui dezastru au dreptul la ajutoare de urgenţă.   

Conform aceluiaşi act normativ despăgubilrile se acordă din bugetul local, în 
urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza actului de 
constatare întocmit de organele competente şi a hotărârii consiliului local. 

Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în 
cuantum de 2000 lei domnului Şoldănescu Marcel. 

 
 

                                                            
                                                                    INIŢIATOR 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 7882 din 08.04.2010 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 2000 lei 

domnului Şoldănescu Marcel 
 

  
Domnul Şoldănescu Marcel, domiciliat în municipiul Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă nr. 

51, judeţul Suceava, prin cererea înregistrată la nr. 7919 din data de 08.04.2010, solicită  un 
ajutor de urgenţă, fiindu-i necesar la reparaţiile casei în care locuieşte, imobil care a luat foc în 
data de 06.04.2010. 

 Comisia formată din Elena Rotaru, şef Serviciu Public Asistenţă Socială şi Popa Ion 
Marcel, şeful Compartimentul Situaţii de Urgenţă de la Primăria mun. Fălticeni, s-a deplasat la 
faţa locului şi după verificările întreprinse a constatat următoarele:  

Şoldănescu Marcel, născut la data de 8 sept.1961, pensionar pe caz de boală, cu un venit 
de 350 lei, trăieşte în concubinaj cu Moldovanu Natalia, născută la data de 23 octombrie 1970, 
fără ocupaţie, fără venit. Susnumiţii au împreună următorii copii: 

1. Şoldănescu Florentina, născută la data de 28.03.1991, care nu frecventează 
cursurile şcolare; 

2.       Şoldănescu Nicoleta Gina, născută la data de 6.12.1992, care nu frecventează 
cursurile şcolare; 

3. Şoldănescu Mihaela – Ionela, născută la data de 8.09.1994, care nu frecvetează 
cursurile şcolare; 

4. Şoldănescu Georgiana – Roxana, născută la data de 28.01.1997, elevă în clasa a 
V-a la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6”Ioan Ciurea” din Fălticeni; 
           5.      Şoldănescu Lorena – Andreea, născută la data de 10.03.2000, care nu frecventează 
cursurile şcolare; 
           6.      Şoldănescu Gheorghe – Mihai, născut la data de 3.11.2001, elev în clasa a II-a la 
Scoala cu clasele I-VIII nr.6 „Ion Ciurea” din Fălticeni; 

7.        Şoldănescu Nic – Flavian, născut la data de 12.07.2004, preşcolar. 
Conform Procesului-verbal de intervenţie nr. 50 din data de 6 aprilie 2010, eliberat de  ISU 

Suceava, Detaşamentul Fălticeni, s-a constatat că în dormitorul imobilului situat la adresa de mai 
sus au ars aproximativ 5 mp perete şi 1 mp tavan. În urma anchetei sociale efectuate la domiciliu 
s-a constat ca au ars si unele bunuri casnice, iar camera nu mai poate  fi locuibilă.   

Susnumitul are doar o pensie din care se întreţine atât el cât şi membrii familiei lui şi nu 
are alte surse aducătoare de venituri motiv pentru care nu poate să-şi facă niciun fel de reparaţii 
la casă. 

Având în vedere cele relatate mai sus, propunem acordarea unui ajutor de urgenţă, 
conform art. 18, al. (1) şi al. (2) din Legea 481/2004,  în valoare de 2000 lei pentru numitul 
Şoldănescu Marcel, domiciliat în municipiul Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă nr. 51, judeţul 
Suceava.  

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
Şef serviciu Elena Rotaru 

 
 

 



 
 
  R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   CONSILIUL LOCAL                                                                                                        
                               

                                                                                                                              Proiect 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Fălticeni şi dl. Chiriac 

Constantin 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
7889/08.04.2010 ;  
                -  raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 7890/08.04.2010; 
                -  cererea dl. Chiriac Constantin înregistrată la nr. 18361/18.08.2009 ; 
                - rapoartele de evaluare întocmite de către SC  ART – EGO Group SRL 
Fălticeni înregistrate sub nr. 9410/23.04.2010 ; 

În temeiul prevederilor art. 10, art. 121, alin. 2 şi 4, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 
3 si 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 schimbul de terenuri între suprafaţa de 364 mp, situată pe str. 
Victoriei nr. 57, proprietatea privată a municipiului Fălticeni şi suprafaţa de 157 mp, 
situată pe str. Ion Dragoslav, proprietatea d-lui Chiriac Constantin, în baza rapoartelor de 
evaluare, care constituie anexe la prezenta hotărâre. 
 Art.2. –   Contractul de schimb se va încheia în formă autentică după achitarea 
sumei de 1522 lei reprezentând diferenţa de valoare dintre cele două suprafeţe de teren, 
obligaţie ce revine d-lui Chiriac Constantin. 
           Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
tehnice şi Compartimentului juridic din cadul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
                                                  
AVIZAT,  

                                                                    SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                      Mihaela Busuioc 



 
    R O M Â N I A 

     JUDEŢUL  SUCEAVA 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 

  Nr.  7889 din 08.04.2010 
   
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul 

Fălticeni şi d-l Chiriac Constantin 
 
 
 

 Prin cererea înregistrată la nr. 18361/18.08.2009, d-l Chiriac Constantin 
solicită aprobarea unui schimb de terenuri între suprafaţa de 157 m.p. situată pe 
str. Ion Dragoslav (curtea Grădiniţei cu program normal nr. 4 „Voinicelul”) deţinută 
in proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
478/19.11.1999, şi o suprafaţă de teren echivalentă din proprietatea privată a 
Municipiului Fălticeni. 
 Având în vedere că terenul din curtea Grădiniţei „Voinicelul” este inventariat 
în domeniul public al municipiului Fălticeni, se impune clarificarea situaţiei juridice 
a acestuia, prin oferirea unui teren echivalent domnului Chiriac Constantin. 
 Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni a identificat o 
suprafaţă disponibilă de 364 m.p. teren situat pe str. Victoriei nr. 57, proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni, aceasta fiind evaluată la suma de 15.310 lei, 
conform raportului de evaluare întocmit de evaluatorul ANEVAR, ing. Lena 
Pricopoaia. 
 Întrucât suprafata de 157 m.p. din str. Ion Dragoslav a fost evaluată la suma 
de 13.788 lei, domnului Chiriac Constantin îi revine obligaţia achitării sumei de 
1.522 lei, reprezentând diferenţa de valoare dintre cele două suprafeţe de teren ce 
fac obiectul schimbului. 
 Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul 
Fălticeni şi d-l Chiriac Constantin. 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
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