ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTARÂRE
privind aprobarea Strategiei locale 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 inregistrată la nr. 22935
din 04.10.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la
nr. 22936 din 04.10.2007;
În temeiul art. 6, al. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006, pentru
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „b” şi al. 4, lit. „e”, art. 45, al.1,
art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice, prevăzută 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
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Proiect

HOTARÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni pentru
perioada 2007-2013

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 22937
din 04.10.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat la
nr. 22938 din 04.10.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „b” şi al. 4, lit. „e”, art. 45, al.1,
art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni pentru
perioada 2007-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Direcţia Administraţie Publică Locală 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
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Proiect

HOTĂ RÂRE
privind acordarea avizului de principiu pentru executarea, pe teritoriul
municipiului Fălticeni, a unor măsurători anemometrice în vederea
amplasării unui „Parc eolian”
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr.22947 / 04.10.2007 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.22948 /
04.10.2007 ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.”c” şi alin.5, lit.”c”, art.45, alin.2,
lit.”e”, art.47 şi art.49 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se acordă avizul de principiu pentru executarea, pe teritoriul
municipiului Fălticeni, a unor măsurători anemometrice în vederea amplasării
unui „Parc eolian”.
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
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Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ - Plan Urbanistic Zonal Cartier de locuinţe Ţarna Mare, municipiul Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 22945 / 04.10.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22946 / 04.10.2007;
În temeiul prevederilor art.25, 47, 50 şi a pct. 11 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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea unui cartier de
locuinţe pe terenul în suprafaţă de 32820 m.p., situat în mun. Fălticeni, zona Ţarna Mare,
de către SC EDILBUCOVINA SRL, 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
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Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUD - Plan Urbanistic de Detaliu construire locuinţă P+M, anexe şi împrejmuire", str. Obor, nr. 1, municipiul
Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 22941 / 04.10.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22942 / 04.10.2007;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei construcţii
cu destinaţia de locuinţă ( P + M), anexe şi împrejmuire, pe terenul în suprafaţă de
856 m.p., situat în mun. Fălticeni, str. Obor, nr.1 – proprietatea doamnei Irina Mirela
Gabriela, 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
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Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ - Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare teren în vederea înstrăinării şi construirii de locuinţe, str. Panduri,
f.n., municipiul Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 22943 / 04.10.2007;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22944 / 04.10.2007;
În temeiul prevederilor art.25, 47, 50 şi a pct. 11 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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru parcelarea suprafeţei de 12469
mp teren, în vederea înstrăinării şi construirii de locuinţe în municipiul Fălticeni, str.
Panduri, f.n, proprietatea fam. Asaftei Titianu Ion şi Viorica, 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

ROMÂNIA
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Proiect

HOTĂRÂRE
stabilirea taxei de copiere a documentelor produse şi gestionate de Primăria
municipiului Fălticeni, precum şi a taxei de avizare a documentaţiilor PUD/PUZ
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la
nr. 22939 / 04.10.2007;
- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe, înregistrat la nr. 22940 /
04.10.2007;
- prevederile H.C.L. nr. 14/31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de
stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale;
În temeiul prevederilor art.282 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale anexei nr.1 din Legea nr. 350 /
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit.”b”, art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4,
lit. c, art.45, alin.2, lit.”c” şi art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice
locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se stabileşte taxa de copiere a documentelor produse şi gestionate de
Primăria municipiului Fălticeni în cuantum de 0,10 lei/pagină.
Art.2: Se stabileşte taxa de avizare a documentaţiilor PUD/PUZ, la cererea
persoanelor interesate, în cuantum de 10 lei/aviz.
Art.3: Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt valabile începând cu data de
01.11.2007.
Art.4: Serviciul Impozite şi Taxe 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 22939/04.10.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărîre privind stabilirea taxei de copiere a documentelor produse şi
gestionate de Primăria municipiului Fălticeni, precum şi a taxei de avizare a
documentaţiilor PUD/PUZ

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite de instituţia publică, potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare al acesteia, regulamrnt care a fost aprobat prin H.C.L. nr.
14/31.01.2007.
Având în vedere solicitările persoanelor interesate privind eliberarea de
documente produse şi gestionate de Primăria municipiului Fălticeni ( ex.: liste electorale
permanente, documentaţii care au stat la baza emiterii de acte administrative locale, etc.),
propun stabilirea taxei de copiere a acestor documentaţii în cuantum de 0,10 lei/pagină.
De asemenea, avizarea documentaţiilor PUD/PUZ implică instituirea unei taxe în
acest sens, taxă pe care o propunem în cuantum de 10 lei/aviz.

PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan

