ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului FLOREA GRIGORE, prin demisie
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
demisia din funcţia de consilier local a domnului Florea Grigore,
înregistrată la nr. 14212/30.06.2010;
- referatul primarului municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, înregistrat la
nr. 15517/05.07.2010;
În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. a şi alin. 3 precum şi art. 12 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
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. unic: Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului FLOREA GRIGORE, înscris pe lista electorală a
Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2008, şi se declară vacant locul
de consilier local.
INITIATOR,
PRIMAR,
Ing. Vasile Tofan
Avizat
Secretar municipiu,
Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
Nr. 15517 din data de 05.07.2010

REFERAT

Având în vedere demisia din funcţia de consilier local a domnului
FLOREA GRIGORE, înregistrată la nr. 14212/30.06.2010, se impune
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de încetarea de drept a
mandatului de consilier, in condiţiile art.9, alin.2, lit.”a” din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul Florea Grigore este înscris pe lista electorală a
Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2008, iar în urma
vacantarii locului acestuia, urmează a fi validat mandatul primului
supleant, înscris pe aceeaşi listă.
În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea
duratei normale a acestuia, Consiliul Local adoptă în prima şedinţă
ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de
situaţia aparută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

PRIMAR,
Ing.Vasile Tofan

SECRETAR,
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL FALTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului MATEI
GABRIEL, membru al Partidului Social Democrat
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni
înregistrat la nr. 15784/23.07.2010;
- adresa nr. 56/21.07.2010 a Partidului Social Democrat – Organizaţia
Judeţeană Suceava;
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr.
393/2004 privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, 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 validează mandatul de consilier local al domnului MATEI
GABRIEL în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista
electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din iunie 2008.
Art.2: Domnul consilier local Matei Gabriel îşi va desfăşura activitatea în
cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială,
activităţi sportive şi de agrement.
administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

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

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. 15518/05.07.2010;
- 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. 15519/05.07.2010;
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
Suprafaţa
Din care:
Fălticeni
totală
- m.p. Curţi /
Arabil
Vii
Livezi
Păduri
construcţii
Str. Ion Dragoslav
166
x
nr. 20
Art.2: Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa 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. 15518/05.07.2010

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 166 mp teren, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20 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. 15519/05.07.2010

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 Dochiţa Valentin, prin care solicită atribuirea în
folosinţă gratuită a unei suprefeţe de teren, în vederea construirii de locuinţă
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 166 mp,
situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20.
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 166 mp, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20, 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 166 m.p. teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20,
d-lui Dochiţa Valentin, 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.
15520/05.07.2010;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.
15521/05.07.2010;
- cererea d-lui Dochiţa Valentin, înregistrată la nr. 19517/04.09.2009;
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 166 m.p. teren,
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situată pe str. Ion Dragoslav nr. 20, d-lui
Dochiţa Valentin, 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. 15520/05.07.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 166 m.p. teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Ion Dragoslav
nr. 20, d-lui Dochiţa Alexandru, 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. Dochiţa Alexandru 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 166 mp teren, situat pe str. Ion
Dragoslav nr. 20, 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 166 m.p. teren,

proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situata pe str. Ion Dragoslav
nr. 20, d-lui Dochiţa Alexandru, în vederea construirii unei locuinţe.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Nr. 15521/05.07.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 166 m.p. teren,
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situată pe str. Ion Dragoslav
nr. 20, d-lui Dochiţa Alexandru, în vederea construirii unei locuinţe
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea
Legii nr. 15/2003 a identificat suprafaţa de 166 mp teren, situat pe str. Ion
Dragoslav nr. 20, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibil atribuirii
în folosinţă gratuită, în condiţiile legii.
Prin cererea nr. 19517/04.09.2009 dl. Dochiţa Valentin 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 aprobarea efectuării plăţii sumei de 500 lei d-nei Niţă Adriana,
reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Deciziei nr.
123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.
14513/05.07.2010;
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr.
14514/05.07.2010;
- dispozitivul Deciziei nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie;
- cererea d-nei Niţă Adriana înregistrată la nr. 13983/25.06.2010;
În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din
O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice,
stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.
274 din Codul de procedură civilă;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin. 1, art.
45, alin. 2, lit a din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă efectuarea plăţii sumei de 500 lei reprezentând
cheltuieli de judecată stabilite conform Deciziei nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, d-nei Niţă Adriana, domiciliată în municipiul Deva, str. M.
Eminescu, bl. G, sc. 1, ap. 8, judeţul Hunedoara.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU

Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 14513/05.07.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 500 lei
d-nei Niţă Adriana, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza
Deciziei nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Potrivit prevederilor art. 21, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,„
despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ – teritorială în
urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive, sunt
asigurate de la bugetul local”.
Conform Deciziei nr. 123 din data de 14 ianuarie 2010 pronunţată de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul cu nr. 9826/1/2008, având ca obiect
Legea nr. 10/2001, Primăria Municipiului Fălticeni este obligată să plătească
reclamantei Niţă Adriana suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni
proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 500 lei d-nei
Niţă Adriana, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Deciziei
nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

INIŢIATOR
PRIMAR
Ing. Vasile Tofan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Compartiment juridic

Nr. 14514/05.07.2010

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 500 lei
d-nei Niţă Adriana, reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza
Deciziei nr. 123/14.01.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Primăria municipiului Fălticeni este obligată la plata sumei de 500 lei
reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza Deciziei nr. 123/14.01.2010
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 9826/1/2008, având
ca obiect Legea nr. 10/2001.
Plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătoreşti susmenţionate se face
în baza prevederilor art. 274, alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora
„ partea care cade în pretenţii va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată”,
precum şi în baza prevederilor art. 21, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conform cărora” despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea
administrativ – teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi
rămase definitive, sunt asigurate de la bugetul local”.

Compartiment juridic
Cons. juridic Simona Ciocan

