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                                                                                                           Proiect 
H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 pentru  aprobarea înfiinţării 
Direcției de utilități publice, instituție publică de interes local cu personalitate juridică 

 
Consiliul Local al municipiului Falticeni, județul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului municipiului Falticeni, înregistrat  sub nr. 746/13.01.2020; 
- prevederile HCL nr. 181/25.11.2019 privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni, a 
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale 
unităţilor subordonate; 
- Prevederile art. 1 alin. (4), litera “h”, art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. d),  
art. 24 alin. (1) lit. a), art. 28, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 130, alin. 2  şi 
art. 538 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. f) si 
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcției de utilități 
publice, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Personalul de specialitate al Direcţiei tehnice – Sectorul salubritate va fi preluat de 
către Direcţia de utilităţi publice începând cu data de 01.03.2020. 
Art.3. Începând cu aceeaşi data directorul executiv al Direcţiei de utilităţi publice va numi prin 
decizie personalul de specialitate preluat din cadrul Direcţiei tehnice. 
          Art.4. Prevederile HCL nr. 180/25.11.2019 pentru  aprobarea înfiinţării Direcției de 
utilități publice, instituție publică de interes local cu personalitate juridică intră în vigoare 
începând cu data de 19.02.2020. 
Art.5. Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, prin compartimentele de specialitate. 
 
                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                                                                          
                                                                                                                                    
          AVIZAT  

                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                                 Jr. Mihaela Busuioc 
                        
 


