
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 8640/23.04.2020 

                                                                                                                     
                                                                                                           Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Utilităţi Publice prin 
transformarea unui post şi transferarea acestuia la Serviciul de iluminat public 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -  referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat 
la nr. 8639/23.04.2020; 
      -   adresa Direcţiei de Utilităţi Publice înregistrată sub nr. 136/22.04.2020;    
      -   prevederile art. 1 din HCL nr. 35/27.02.2020 privind modificarea prevederilor HCL 

nr. 180/25.11.2019 pentru aprobarea înfiinţării Direcției de utilități publice, instituție 
publică de interes local cu personalitate juridica; 

       - 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, 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 administrativ, cu 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

    Art.1. –  Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Utilităţi Publice 
prin transformarea unui post de îngrijitor din cadrul Serviciului salubrizare în funcţia 
contractuală de muncitor calificat IV şi transferarea postului la Serviciul de iluminat 
public din cadrul Direcţiei de Utilităţi Publice. 
             Art.2. – Direcţia de Utilităţi Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.               
                                                           
                                      
                       INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                   
                                                                 

                                                                              AVIZAT 
                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                    Jr. Mihaela Busuioc 



 
 

                                             
                                                  R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

   P R I M A R 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  
          
                                                                                               Nr. 8639/23.04.2020 
 
 
 

REFERATUL DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de 

Utilităţi Publice prin transformarea unui post şi transferarea acestuia la Serviciul 
de iluminat public 

 
 

 Prin HCL nr. 180/25.11.2020 s-a înfiinţat Direcţia de Utilităţi Publice, instituţie cu 

personalitate juridica în subordinea Consiliului local al municipiului Fălticeni. 

 Organigrama şi statul de funcţii al instituţiei a fost aprobată şi modificată prin 

HCL nr. 35/27.02.2020. 

 Prin adresa nr. 136/22.04.2020 Direcţia de Utilităţi Publice a solicitat 

transformarea unui post de îngrijitor din cadrul Serviciului salubrizare în funcţie 

contractuală de muncitor calificat IV şi transferarea postului la Serviciul de iluminat 

public, pentru buna desfăşurare a activităţii. 

 În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 

proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Utilităţi 

Publice prin transformarea unui post şi transferarea acestuia la Serviciul de 

iluminat public. 

 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

                               Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 


