










                                         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 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, înregistrată la nr. 

6671/04.04.2011;        
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la  nr. 6672/04.04.2011; 
- adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava nr. 1525/M.Cr./04.03.2011; 
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 prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. e,  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 Strategia Municipiului Fălticeni privind accelerarea  
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
                     INIŢIATOR, 
                       PRIMAR 
               Ing. Vasile Tofan 

 
 

                                                                                       Avizat, 
                                                                          SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                               Mihaela Busuioc 

 
 
 
 



                                ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                               PRIMAR 

                                                                               Nr. 6671/04.04.2011 

 
 

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

accelerarea  dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 
 
 

Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
elaborează şi actualizează anual Strategia locală privind accelerarea  dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice  şi planul local de implementare aferent 
acesteia, cu scopul de a asigura extinderea şi eficientizarea  serviciilor de utilităţi 
publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare, la standardele europene. 

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.  
            Elaborarea documentului strategic are ca principal obiectiv crearea cadrului 
necesar pentru dezvoltarea durabilă şi implementarea unui sistem de gestionare a 
serviciilor de utilităţi publice care să răspundă nevoilor colectivităţii locale şi să fie 
conform cu prevederile directivelor europene.  
            În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni, 
spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
Municipiului Fălticeni privind accelerarea  dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice. 
 
 

 
                                                        INITIATOR, 

PRIMAR 

ing. Vasile Tofan 

 

 

 

 

 

 



                    
                        R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                            

                                                                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în municipiul 

Fălticeni, str. Victoriei, bl.72, ap.8 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-   expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată   la  nr. 
7738/20.04.2011; 
            -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
7739/20.04.2011;  
            - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 7723/20.04.2011 
            În baza prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, 
alin. 3 şi art. 49, alin. 1 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 repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în 
municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8, d-lui Cristina Sorin, domiciliat în 
municipiul Fălticeni, str. Sergent Sava, nr. 15. 
    Art.2:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 
pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor 
legale.
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
       

                                                                                AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                  Mihaela Busuioc 
 



                         R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
              P R I M A R   
                                                                                  
   
                                                                                                       Nr.  7738/20.04.2011                         

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale 

situată în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap.8 
 
 
 
 Potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „ consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate 
pe teritoriul unităţilor administrativ – teritoriale”. 
 Unitatea locativă situată pe strada Victoriei, bl. 72, ap.8 are destinaţia de locuinţă 
socială, aparţine domeniului public al municipiului şi a făcut obiectul contractului de 
închiriere nr. 54/04.06.2004, calitatea de chiriaş având-o numitul Blaga Gheorghe. 
Acesta a solicitat prin cererea înregistrată la nr. 7516/18.04.2011 rezilierea contractului 
de închiriere, locuinţa fiind predată conform procesului – verbal de predare – primire nr. 
6706/04.04.2011. 
 Conform procesului-verbal încheiat în cadrul şedinţei comisiei de repartizare a 
unităţilor locative, proprietatea municipiului Fălticeni, apartamentul a fost propus spre 
repartizare d-lui Cristina Sorin, acesta întrunind condiţiile prevăzute de Legea nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, să fie sub nivelul 
câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în luna anterioară celei în care se analizează cererea; 

- să nu deţină în proprietate o lucuinţă; 
- să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
- să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei 

locuinţe; 
- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. 

Durata contractului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale 
situată în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap.8. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
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