ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL F Ă L T I C E N I
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare de către operatorul S.C.ACET S.A Suceava
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:

Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 9697/27.04.2010;
- raportul de specialitate al Directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 9698/27.04.2010;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 13/25.02.2010 delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă si de canalizare către S.C. ACET S.A Suceava;
- contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare
înregistrat sub nr. 17/13.04.2010 şi nr. 5013/13.04.2010;
În conformitate cu prevederile art. 12, alin.(1), lit. i) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art. 8, alin.(2), lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 13/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederile art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 14 si art. 45, 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 tariful unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare de către operatorul S.C. ACET S.A Suceava în cadrul contractului de delegare,
începând cu data de 01.07.2010, după cum urmează:
-apă potabilă – 2,65 lei/m.c.(fără T.V.A);
-canalizare-epurare – 1,39 lei/m.c.(fără T.V.A.).
Art.2. Se împuterniceşte domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului, reprezentantul
Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru aprobarea tarifelor prevăzute la art. 1 din
prezenta hotărâre.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat,
Secretar municipiu,
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
Nr. 9697 din 27.04.2010
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare de către operatorul S.C.ACET S.A Suceava

Municipiul Fălticeni este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociatia Judeteană pentru Apă si Canalizare Suceava” (A.J.A.C. Suceava).
Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 13/25.02.2010 s-a
aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, prin
atribuire directă, către S.C. ACET S.A Suceava, respectiv contractul de delegare a
gestiunii serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare, care prevede:
„Strategia de tarifare inclusă în contract se bazează pe tarife unice la nivelul
operatorului regional pentru apa potabilă, respectiv pentru canal-epurare. Aceste tarife se
vor ajusta în fiecare an la data de 1 ianuarie, atât cu inflaţia prognozată pentru anul de
calcul, cât şi în termeni reali pentru a asigura o dezvoltare durabilă a operatorului,
realizarea de investiţii pentru a îndeplini cerinţele directivelor europene, precum şi
accesarea fondurilor de coeziune.
La data de 1 iulie a fiecărui an se va face o analiză/revizuire a tarifelor minimale
prevăzute în contract cu scopul de a asigura şi/sau menţine echilibrul financiar al
operatorului”.
Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava, a clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare, precum şi a Notei de fundamentare întocmite de operatorul
S.C.ACET S.A. Suceava cu privire la introducerea tarifului unic de 2,65 lei/m.c.(fără
T.V.A) pentru apa potabilă si de 1,39 lei/m.c.(fără T.V.A.) pentru canalizare-epurare, este
necesar ca acest tarif să fie aplicat începând cu data de 01.07.2010.
Necesitatea introducerii tarifului unic este determinată de faptul că, în prezent,
operatorul S.C. ACET S.A. Suceava practică tarife diferite pentru furnizarea serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare în fiecare din cele şapte unităţi administrativ-teritoriale
la care are calitatea de operator efectiv.
Aplicarea noilor tarife asigură acoperirea cheltuielilor fixe şi de operare, redevenţa
care constituie fond pentru întreţinere şi dezvoltare şi un nivel de rentabilitate minim
pentru apă şi canalizare.
Faţă de cele prezentate, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de
hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea Serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare de către operatorul S.C.ACET S.A Suceava.

INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 9698/27.04.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea Serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către operatorul S.C. ACET S.A
Suceava

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 13/25.02.2010 s-a
aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.
ACET S.A Suceava.
Conform prevederilor art. 2, pct. 5 din Contractul de delegare a gestiunii, strategia
de tarifare se bazează pe tarife unice la nivelul operatorului regional, atât pentru apă
potabilă, cât şi pentru canalizare – epurare.
Potrivit Notei de fundamentare întocmite de operatorul regional S.C. ACET S.A
Suceava, începând cu data de 01.07.2010 este necesar a se aplica tariful unic de 2,65
lei/mc(fără TVA) pentru apă potabilă şi de 1,39 lei/mc(fără TVA) pentru canalizare –
epurare, noile tarife bazându-se pe desfăşurarea în condiţii de calitate, legalitate,
continuitate şi rentabilitate a activităţilor.
Pentru stabilirea tarifului unic iniţial s-a plecat de la tariful mediu anterior, luânduse în calcul influenţele anului 2009 necuprinse în tarifele practicate, precum şi influenţele
anului 2010, respectiv: producţia fizică estimată a se realiza în anul 2010, majorarea
tarifelor la energie electrică cu 105,1% începând din ianuarie 2010, indicele de inflaţie
prognozat pentru anul 2010 de 104%, aplicarea unui nou contract colectiv de muncă
începând cu data de 01.03.2010, un nivel al redevenţei de 5% din cifra de afaceri,
necesitatea constituirii Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care beneficiază
de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi asigurarea unei
activităţi rentabile sau cel puţin de echilibru.
Direcţia tehnică
Dir. ing. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat
între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul ing. Vasile Tofan, primarul municipiului
Fălticeni, înregistrată la nr. 12199/31.05.2010;
- raportul de specialitate al Compartimentului mediu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 12200/31.05.2010;
- contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 având ca obiect serviciul public de
precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide;
- adresa nr. 1440/2010 a S.C. GOSCOM S.A Fălticeni;
În conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederile art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 14 si art. 45, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat
între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, potrivit anexei care face parte integranta
din prezenta hotărare.
Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului municipiului
Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.

INITIATOR
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

Avizat
Secretar municipiu
Mihaela Busuioc

Anexa la H.C.L. nr._____/24.06.2010
ACT ADIŢIONAL
la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni şi
S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni
Art.1. – Prezentul act adiţonal se încheie între:
1. MUNICIPIUL FĂLTICENI, reprezentat prin primar, ing. Vasile Tofan, cu sediul în
str. Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban
RO71
TREZ59324840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni, in calitate
de CONCEDENT, pe de o parte, şi
2. S.C. GOSCOM S.A Fălticeni, cu sediul in municipiul Fălticeni, str. 13 Decembrie,
nr. 25, judetul Suceava, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J33/478/1998,
reprezentata prin director, prof. Rodica Iruc, in calitate de CONCESIONAR, pe de
alta parte.
Art. 2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional includerea art.
201 în contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004, care va avea următorul
cuprins:
„Începând cu data de 01.07.2010 transportul deşeurilor menajere se va efectua de
către concesionar la depozitul de deşeuri al oraşului Târgu Neamţ, iar concedentul se
obligă să deconteze contravaloarea sumei de 280 lei/cursă(fără TVA). Confirmarea
numărului de curse va fi făcută de către Compartimentul mediu al Direcţiei tehnice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi vizată de către
operatorul depozitului de deşeuri Târgu Neamţ. ”
Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, ________________,
in 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Concedent
MUNICIPIUL FALTICENI,
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
DIRECTOR
Ec. Cezara Dănilă
SECRETAR
Mihaela Busuioc

Concesionar
S.C. GOSCOM S.A. Falticeni
DIRECTOR
ec. Rodica Iruc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind transmiterea imobilului situat pe str. Armatei nr. 20, proprietatea publică a
municipiului Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în
administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean
Suceava
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 12205/31.05.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 12206/31.05.2010;
- adresa nr. 1409/16.06.2010 a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea”;
- adresa nr. 9597/27.04.2010 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul
judeţean Suceava;
În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 123, art. 45, alin. 3 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă transmiterea imobilului – construcţie situat pe str. Armatei nr. 20(corpul
principal al Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „ Gheorghe Gafencu”), proprietatea publică a municipiului
Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în administrarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Suceava , în vederea desfăşurării activităţii
Centrului local Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.07.2010- 30.06.2011, cu posibilitate
de prelungire prin acordul părţilor.
Art.2: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea imobilului prevăzut la art. 1 vor fi suportate
de către titularul dreptului de administrare.
Art.3: Predarea - primirea se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi.
Art.4: Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.5: Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 12205/31.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe str. Armatei nr. 20,
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele IVIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul judeţean Suceava

Prin adresa nr. 20.751/26.04.2010 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
– Centrul judeţean Suceava, instituţie publică cu personalitate juridică, a solicitat
acordarea unui spaţiu în care să îşi poată desfăşura activitatea Centrul Local Fălticeni al
APIA, acesta gestionând cererile de sprijin în agricultură aferente unui număr de 20
localităţi, inclusiv municipiul Fălticeni.
Având în vedere că imobilul în care funcţiona Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4
„Gheorghe Gafencu” Fălticeni nu va mai fi utilizat, ca urmare a restrângerii activităţii
şcolare şi luând în considerare aprobarea Consiliului de Administraţie al Şcolii cu clasele
I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” pentru desfăşurarea activităţii Centrului Local Fălticeni al APIA în
incinta Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „ Gheorghe Gafencu”, supun spre analiză şi aprobare
Consiliului local proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului – construcţie
situat pe str. Armatei nr. 20(corpul principal al Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „
Gheorghe Gafencu”), proprietatea publică a municipiului Fălticeni, din
administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în administrarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Suceava, pe o perioadă de
1 an, respectiv 01.07.2010- 30.06.2011, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 12206/31.05.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe str. Armatei nr. 20,
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, din administrarea Şcolii cu clasele IVIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul judeţean Suceava

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile din domeniul
public al unităţilor administrativ – teritoriale pot fi date în administrare unor instituţii de
interes public local, prin hotărâre de consiliu local.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Suceava a
solicitat, prin adresa nr. 20751/26.04.2010 atribuirea unui spaţiu în vederea desfăşurării
activităţii Centrului local Fălticeni.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţie publică cu
personalitate juridică, în subordinea M.A.D.R., Centrul judeţean Suceava având în
subordine nouă centre locale, printre acestea aflându-se şi Centrul local Fălticeni.
Având în vedere că imobilul în care funcţiona Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4
„Gheorghe Gafencu” Fălticeni nu va mai fi utilizat, ca urmare a restrângerii activităţii
şcolare şi luând în considerare aprobarea Consiliului de Administraţie al Şcolii cu clasele
I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” pentru desfăşurarea activităţii Centrului Local Fălticeni al APIA în
incinta Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „ Gheorghe Gafencu”, considerăm că acest imobil,
respectiv corpul principal al Şcolii cu clasele I – VIII nr. 4 „ Gheorghe Gafencu poate fi
transmis din administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 6 „Ioan Ciurea” în administrarea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Suceava, pe o
perioadă de 1 an, respectiv 01.07.2010- 30.06.2011, cu posibilitate de prelungire prin
acordul părţilor.
Direcţia tehnică
Dir. ing. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii din Municipiul Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12209/31.05.2010 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
12210/31.05.2010;
- procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea
municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 13321/15.06.2010 ;
În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17, art. 45, alin.1 si
art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii din Municipiul Fălticeni, situate pe str. Cuza Vodă nr. 1A, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Lista de repartizare prevăzută la art. 1 poate fi contestată în termen de 7
zile de la afişare.
Art.3. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va
asigura soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare.
Art.4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 12209/31.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii din Municipiul Fălticeni

În luna aprile a.c. au fost finalizate lucrările de construire a blocului de locuinţe
ANL situat pe str. Cuza Vodă nr. 1A, cu un număr de 56 unităţi locative, conform
procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 8635/15.04.2010.
Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , în urma analizării cererilor
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale prezintă consiliilor locale
lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, în vedere aprobării.
Comisia pentru repartizarea unităţilor locative de la nivelul municipiului Fălticeni a
analizat un număr de 101 dosare care au îndeplinit criteriile de acces aprobate prin HCL
nr. 2/29.01.2009, iar în urma stabilirii punctajului a întocmit lista de repartizare a celor 56
unităţi locative nou construite, având în vedere punctul B al Anexei nr. 2 la HCL nr.
2/29.01.2009(criteriile de ierarhizare prin punctaj).
Lista de repartizare va putea fi contestată în termen de 7 zile de la afişare,
soluţionarea contestaţiilor realizându-se de către comisia numită prin dispoziţia primarului
în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.
Faţă de cele prezentate propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni spre
analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

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.
12195/31.05.2010;
- 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.
12196/31.05.2010;
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;
HOTĂRĂŞTE
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
x

Arabil

Vii

Livezi

Păduri

Str. Victoriei nr.
65
79
Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa nr. 1 care face 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. 12195/31.05.2010

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.
Suprafaţa de 65 mp teren situat pe str. Victoriei nr. 79 a fost identificată de către
Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită este necesară includerea
acesteia 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. 12196/31.05.2010

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 cererii numitului Marolicaru Andrei, prin care solicită atribuirea în folosinţă
gratuită a unei 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 suprafaţa de 65 mp, situată pe str. Victoriei nr. 79.
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 65 mp, situată pe
str. Victoriei nr. 79, 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 suprafeţei de 65 m.p. teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Victoriei nr. 79, d-lui Marolicaru
Andrei, în vederea construirii unei locuinţe
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12197/31.05.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12198/31.05.2010;
- cererea d-luiMarolicaru Andrei, înregistrată la nr. 11390/18.05.2010;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 65 m.p. teren,
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situată pe str. Victoriei nr. 79, d-lui Marolicaru Andrei,
în vederea construirii unei locuinţe, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2: Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1
an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Art.3: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei
proprietate personală.
Art.4: După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.
Art.5: 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
Nr. 12197/31.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 65 m.p. teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Victoriei nr. 79, d-lui
Marolicaru Andrei, în vederea construirii unei 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.
Dl. Marolicaru Andrei îndeplineşte 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 65 mp teren, situat pe str.Victoriei nr. 79, proprietatea
privată a municipiului Fălticeni, disponibil atribuirii în folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 65 m.p. teren, proprietatea privată a
Municipiului Fălticeni, situata pe str. Victoriei nr. 79, d-lui Marolicaru Andrei, în
vederea construirii unei locuinţe.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 12198/31.05.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 65 m.p. teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Victoriei nr. 79, d-lui
Marolicaru Andrei, în vederea construirii unei locuinţe
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr.
15/2003 a identificat suprafaţa de 65 mp teren, situat pe str. Victoriei nr. 79, proprietatea
privată a municipiului Fălticeni, disponibil atribuirii în folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Prin cererea nr. 11390/18.05.2010 dl. Marolicaru Andrei a solicitat atribuirea în
folosinţă gratuită a unui teren, în vederea construirii unei locuinţe.
Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia în termen de un an de la
data atribuirii terenului şi să o 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 locuinţei, Consiliul Local poate hotărî, la
solicitarea beneficiarului, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, în condiţiile
legii.

Direcţia tehnică,
Dir. ex. Octavian Perju

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 101 din
27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul primar, ing. Vasile Tofan,
înregistrată la nr. 12203/31.05.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12204/31.05.2010;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- dispoziţiile H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului publical judeţului
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. „c”, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea 215
/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă eliminarea poziţiei 406 din Inventarul bunurilor care fac parte
din domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 101 din 27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 2. – Bunul prevăzut la art. 1 trece în domeniul privat al municipiului Fălticeni.
Art. 3. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va duce la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al
Municipiului Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12211/31.05.2010 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.
12212/31.05.2010;
În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 121, alin. 1 şi 2
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat
al Municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 12211/31.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie patrimoniu al unităţii
administrativ – teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al
unităţii administrativ – teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi
obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale este alcătuit din bunuri mobile
şi imobile, altele decât cele care aparţin domeniului public şi este supus dispoziţiilor de
drept comun, atunci când prin lege nu se prevede altfel.
Având în vedere că bunurile din domeniul privat al municipiului Fălticeni nu au
făcut obiectul unui inventar care să fie aprobat prin hotărâre de consiliu, propun
Consiliului Local al municipiului Fălticeni spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al
Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii ”Costică Arteni” unei străzi situată în municipiul
Fălticeni
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12193/31.05.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr.
12194/31.05.2010;
În temeiul prevederilor art. 2, lit. d şi art. 3, alin. 1 din O.G. nr. 33/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „c”, alin. 5, lit „d”, art. 45, alin. 3 şi
art. 49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă atribuirea denumirii „Costică Arteni” unei străzi situată în
municipiul Fălticeni, identificată în planul de situaţie care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art. 2. – 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
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 1213/31.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Costică Arteni”
unei străzi situată în municipiul Fălticeni

Prin HCL nr. 117/18.12.2008 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru
introducerea în intravilanul municipiului a suprafeţei de 59.700 mp în vederea lotizării şi
construirii de locuinţe.
Urmare faptului că pe amplasamentul respectiv s-au realizat construcţii cu
destinaţia de locuinţe, cât şi a faptului că nu au mai existat propuneri de denumire de
stradă pentru acea zonă, se impune promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens.
Conform prevederilor art. 2 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea de denumiri se face de
către consiliile locale, prin hotărâre, în baza avizului Comisiei de atribuire de denumiri
judeţeană.
Avizul are caracter consultativ şi se emite în cel mult 60 de zile de la data
solicitării, consiliul local putând adopta hotărârea şi în lipsa acestuia.
Hotărârea adoptată fără solicitarea avizului este însă nulă de drept.
Prin adresa nr. 12733/07.06.2010 s-a solicitat avizul pentru atribuirea denumirii „
Costică Arteni” unei străzi nou create în municipiul Fălticeni.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Costică Arteni” unei străzi situată
în municipiul Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia Administraţie Publică Locală

Nr. 12194/31.05.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Costică Arteni” unei străzi
situată în municipiul Fălticeni

Arteni Costică (n. 14.02.1931, Bogdăneşti – m. 4.09.2005, Fălticeni) a făcut şcoala
elementară în satul natal, completându-şi ulterior studiile (liceale şi superioare) la
învăţământul fără frecvenţă. A lucrat iniţial (muncitor, şef de echipă) la Intreprinderea
Forestieră Fălticeni, de unde a fost recrutat ca activist de partid, funcţionând în această
calitate în fostele raioane Gura Humorului şi Fălticeni. Dincolo de cariera politică, Arteni
Costică a dovedit un real ataşament pentru urbe, primariatul său fiind cel mai lung din
istoria oraşului (1977 – 1989 şi 1996 – 2000).
Arteni Costică are meritul de a fi implicat în iniţiative culturale importante cum ar fi
achiziţionarea pe bază de listă de subscripţie a casei clădite de Mihail Sadoveanu pe
Uliţa Rădăşenilor, spre a o transforma în muzeu. De asemenea, atribuirea fostului palat
al prefecturii (casa Alecu Botez – Forăscu) Muzeului de Artă „Ion Irimescu” a fost o altă
decizie a Primarului Arteni Costică.

Director DAPL
Corneliu Monoranu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Proiect

HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea Festivităţii " Nunta de Aur 2010"
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12201/31.05.2010;
raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr.
12202/31.05.2010;
În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4, art.45,
alin.2, lit.”a” şi art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Festivităţii " Nunta de Aur
2010 " pe data de 19 iulie a.c.
Art.2: Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei.
Art.3: Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului se suportă
din veniturile realizate din încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor,
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Direcţia Administraţie Publică Locală
Nr. 12202 /31.05.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Festivităţii
" Nunta de Aur 2010"

Păstrând tradiţia ultimilor ani, Primăria Municipiului Fălticeni, cu sprijinul Bisericii
“Sfântul Ilie” şi al Protopopiatului Fălticeni, va organiza sâmbătă 19 iulie 2010, la ora 17,
o nouă ediţie a evenimentului “Nunta de Aur”.
Administraţia locală a lansat invitaţii cuplurilor căsătorite în anul 1960, care au
domiciliul stabil în municipiul Fălticeni, să participe la acest eveniment.
Având în vedere valoarea simbolică a evenimentului pentru statornicia celor care
au ajuns la “Nunta de aur”, solicităm Consiliului Local Fălticeni aprobarea derulării acţiunii
menţionate şi alocarea fondurilor necesare în acest scop.

Direcţia Administraţie Publică Locală
Director Corneliu Monoranu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 12201/31.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de privind organizarea şi desfăşurarea Festivităţii
" Nunta de Aur 2010"

Primăria municipiului Fălticeni organizează pe data de 19 iulie Festivitatea „ Nunta
de Aur 2010”, eveniment care celebrează poveşti de dragoste ce dăinuie de jumătate de
veac.
Având în vedere că astăzi puţine cupluri obişnuiesc sau reuşesc să aniverseze
nunta de aur , Primăria municipiului Fălticeni va marca acest moment special prin
organizarea acestei festivităţi.
Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului se vor suporta din
veniturile realizate din încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor.
Propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind
organizarea şi desfăşurarea Festivităţii " Nunta de Aur 2010".

.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal parcelare pentru construirea unui ansamblu de 5 locuinţe P+M, str. Ion Creangă,
Municipiul Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
12207/31.05.2010 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.
12208/31.05.2010;
- cererea d-lui Molotac Dumitru înregistrată la nr. 12861/2010 ;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal –
parcelare pentru construirea unui ansamblu de 5 locuinţe P+M, str. Ion Creangă,
Municipiul Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 2800 mp, proprietatea d-lui Molotac
Dumitru, 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

