ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Vasile Moroşanu, ca urmare a demisiei acestuia din Partidul
Conservator
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni,
înregistrat la nr. 6452/01.04.2008;
- demisia d-lui Vasile Moroşanu din funcţia de preşedinte/membru al filialei
municipale Fălticeni a Partidului Conservator, înregistrată la nr. 6673/04.04.2008;
În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. h, alin. 3, alin. 4 şi art. 12 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 74, alin. 2, lit h şi alin. 4 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni,
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.1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Vasile Moroşanu, înscris pe lista electorală a Partidului Umanist din
România la alegerile din 6 iunie 2004, ca urmare a demisiei acestuia din Partidul
Conservator, şi se declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.
Art.2: Prezenta hotărâre poate fi atacată de consilier, în termen de 10
zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
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HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Vasile Moroşanu, ca urmare a demisiei acestuia din Partidul
Conservator
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului Fălticeni,
înregistrat la nr. 6452/01.04.2008;
- demisia d-lui Vasile Moroşanu din funcţia de preşedinte/membru al filialei
municipale Fălticeni a Partidului Conservator, înregistrată la nr. 6673/04.04.2008;
În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. h, alin. 3, alin. 4 şi art. 12 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 74, alin. 2, lit h şi alin. 4 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni;
În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
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.1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Vasile Moroşanu, înscris pe lista electorală a Partidului Umanist din
România la alegerile din 6 iunie 2004, ca urmare a demisiei acestuia din Partidul
Conservator, şi se declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.
Art.2: Prezenta hotărâre poate fi atacată de consilier, în termen de 10
zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
Primar;
o Secretarul Municipiului Fălticeni.
o
o

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 21.04.2008
Nr. 29

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului
de Artă " Ion Irimescu" Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 6455/01.04.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală din
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 6456/01.04.2008;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi art. 27, alin. 1 şi 2 din Legea nr.
311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului
de Artă " Ion Irimescu" Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.2: Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei
municipiului Fălticeni va urmări modul de aplicare a prevedrilor prezentei
hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului de Artă
" Ion Irimescu" Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 6455/01.04.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul
Primăriei municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 6456/01.04.2008;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială,
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi
comerţ, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi art. 27, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 311/2003
a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului de Artă "
Ion Irimescu" Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art.2: Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului
Fălticeni va urmări modul de aplicare a prevedrilor prezentei hotărâri.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia Administraţie Publică Locală;
o Muzeul de Artă " Ion Irimescu" Fălticeni;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 21.04.2008
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de
Cultură Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 6457/01.04.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală din
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 6458/01.04.2008;
În baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Cultură Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
hotărâre;
Art.2: Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul
municipiului Fălticeni va urmări modul de aplicare a prevedrilor
hotărâri.

Casei de
prezenta
Primăriei
prezentei
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură
Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului ing. Vasile Tofan, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 6457/01.04.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul
Primăriei municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 6458/01.04.2008;
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială,
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi
comerţ, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, sport, turism şi agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism;
În baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură
Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2: Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului
Fălticeni va urmări modul de aplicare a prevedrilor prezentei hotărâri.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
o Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava;
o Primar;
o Direcţia Administraţie Publică Locală;
o Casa de Cultură Fălticeni;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Conf.univ.dr.DAN-IOAN DASCALU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 21.04.2008
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de
Detaliu - construire spălătorie auto", str. Republicii, nr. 47, municipiul
Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 6461 / 01.04.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6462/
01.04.2008;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei
spălătorii auto, pe terenul în suprafaţă de 570 m.p., situat în mun. Fălticeni, str.
Republicii, nr.47 – proprietatea domnului Onea Constantin, 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
A V I Z A T,
SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

