ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Fălticeni pentru anul
şcolar 2012 - 2013
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 17300/03.09.2012;
- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 17301/03.09.2012;
- avizele conforme nr. 9889/2012 şi nr. 2824/2012 emise de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale prevederilor Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 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 aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat şi particular din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2012 - 2013, cu noile denumiri,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, precum şi
unităţile de învăţământ din municipiul Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

Anexa la HCL nr. ______/___________

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2012 – 2013
I. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Fălticeni pentru anul şcolar 2012 – 2013
Nr.
crt.
1.

Denumirea unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică

Denumirea unităţii de învăţământ
fără personalitate
juridică(arondată)

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL”
FĂLTICENI

2.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
„ALICE” FĂLTICENI
3.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
„LIZUCA” FĂLTICENI
4.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
„SCUFIŢA ROŞIE” FĂLTICENI
5.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5
FĂLTICENI
6.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PINOCCHIO”
FĂLTICENI

7.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
„LICURICII” FĂLTICENI
8.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
„DUMBRAVA MINUNATA” FĂLTICENI
9.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU IOAN CUZA”
FĂLTICENI

10.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
ŢARNA MARE
11.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION IRIMESCU” FĂLTICENI

12.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” FĂLTICENI

13.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN CIUREA” FĂLTICENI

14.

COLEGIUL NAŢIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI

15.

COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI

16.

COLEGIUL TEHNIC„MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

II. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din
municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2012 – 2013
Nr.
crt.
1.

Denumirea unităţii de învăţământ cu
personalitate juridică
Şcoala Postliceală Sanitară” Centrul de Studii European”
Fălticeni, str. Sucevei nr. 105, tel./fax 0230541227

Denumirea unităţii de învăţământ
fără personalitate
juridică(arondată)

-

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 17300/03.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor
denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul
Fălticeni pentru anul şcolar 2012 - 2013
Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
6564/2011, modificat şi completat prin Ordinul nr. 3283/2012, începând cu anul şcolar 2012
- 2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular vor purta o altă denumire.
Şcoala cu clasele I – IV se va numi şcoală primară, şcoala cu clasele I – VIII se va numi
şcoală gimnazială iar grădiniţele şi colegiile îşi vor păstra aceeaşi denumire.
În municipiul Fălticeni există nouă unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, din
care două sunt grădiniţe, patru sunt şcoli generale şi trei colegii. La aceste unităţi cu
personaliatte juridică sunt arondate un număr de şapte unităţi de învăţământ fără
personalitate juridică, toate acestea din urmă fiind grădiniţe.
În plus, începând cu anul 2011, în municipiul Fălticeni funcţionează o unitate de
învăţământ preuniversitar particular, autorizată pentru nivelul de învăţământ postliceal,
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, conform Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5395/12.09.2011.
Pentru a pune în aplicare noile reglementări privitoare la sistemul naţional de
învăţământ, aceste unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni vor purta
denumirile menţionate în anexa la proiectul de hotărâre.
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind organizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Fălticeni pentru anul
şcolar 2012 – 2013.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Biroul juridic

Nr. 17301/03.09.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor
denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul
Fălticeni pentru anul şcolar 2012 - 2013
Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ
acreditate, respectiv autorizate provizoriu.
Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi partcular se organizează de către
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
În ceea ce priveşte noile denumiri ale unităţilor de învăţământ, conform Ordinului nr.
6564/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, modificat şi completat
prin Ordinul nr. 3283/2012, începând cu anul şcolar 2012 – 2013, la nivelul municipiului
Fălticeni vor exista câteva modificări.
Astfel, reţeaua şcolară şi noile denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt
următoarele:
1. Grădiniţa cu program normal “Voinicelul” Fălticeni, unitate cu personalitate
juridica, de nivel preşcolar, cu următoarele unităţi de învăţământ fără personalitate juridică
arondate:
a) Grădiniţa cu program normal “Alice” Fălticeni;
b) Grădiniţa cu program normal “Lizuca” Fălticeni;
c) Grădiniţa cu program normal “Scufiţa Roşie” Fălticeni;
d) Grădiniţa cu program normal nr. 5 Fălticeni;
2. Grădiniţa cu program prelungit “Pinocchio” Fălticeni, unitate cu personalitate
juridica, de nivel preşcolar, cu următoarele unităţi de învăţământ fără personalitate juridică
arondate:
a) Grădiniţa cu program prelungit “Licuricii” Fălticeni;
b) Grădiniţa cu program prelungit “Dumbrava Minunată” Fălticeni;
3. Şcoala gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, unitate cu personalitate
juridica, de nivel primar şi gimnazial, cu următoarea unitate de învăţământ fără personalitate
juridică arondată:
a) Grădiniţa cu program normal Ţarna Mare Fălticeni;
4. Şcoala gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni, unitate cu personalitate juridica, de
nivel primar şi gimnazial
5. Şcoala gimnazială “Mihail Sadoveanu” Fălticeni, unitate cu personalitate juridica,
de nivel primar şi gimnazial

6. Şcoala gimnazială “Ioan Ciurea” Fălticeni, unitate cu personalitate juridica, de nivel
primar şi gimnazial
7. Colegiul Naţional “Nicu Gane” Fălticeni, unitate cu personalitate juridica, de nivel
gimnazial şi liceal
8. Colegiul “ Vasile Lovinescu” Fălticeni, unitate cu personalitate juridica, de nivel
liceal şi postliceal
9. Colegiul tehnic “Mihai Băcesu” Fălticeni, unitate cu personalitate juridica, de nivel
liceal, şcoală de arte şi meserii.
În plus, începând cu anul 2011, în municipiul Fălticeni funcţionează o unitate de
învăţământ preuniversitar particular, autorizată pentru nivelul de învăţământ postliceal,
domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, conform Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5395/12.09.2011, aceasta purtând denumirea de
Şcoala Postliceală Sanitară” Centrul de Studii European” Fălticeni.

Birou juridic
Cons. juridic Stoleru Costică

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unei suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 17304/03.09.2012;
- raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate înregistrat la nr.
17305/03.09.2012;
În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3,
art. 49 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii
suprafeţei de 30 m.p. teren, situat în incinta Colegiului Naţional „ Nicu Gane” Fălticeni, pentru
amplasarea unei construcţii provizorii destinate comercializării produselor de patiserie.
Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă organizată în vederea
închirierii suprafeţei de 30 m.p. teren, situată în incinta Colegiului Naţional „Nicu Gane”
Fălticeni, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 35 lei/m.p./lună.
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 17304/03.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
închirierii unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului
Fălticeni

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, „ închirierea bunurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ – teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local”.
Închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
În incinta Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni există o suprafaţă de teren de 30
m.p. care poate fi supusă închirierii pentru amplasarea unui spaţiu comercial destinat
comercializării produselor de patiserie.
Propun ca preţul de pornire al licitaţiei să fie stabilit în cuantum de 35 lei/m.p./lună, iar
perioada de închiriere să fie de 5 ani.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea închirierii unei
suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind organizarea unor acţiuni cu caracter cultural, artistic şi turistic în luna
octombrie
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 17306/03.09.2012;
- raportul de specialitate al Compartimentului informare publică şi mass - media
înregistrat la nr. 17307/03.09.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea, în luna octombrie, a următoarelor acţiuni cu caracter
cultural, artistic şi turistic:
1. Târgul de turism (12 – 14 octombrie 2012)
2. Festivalul – concurs pentru tineret „ Fălticeni Folk” (13 - 14 octombrie 2012)
3. Târgul Mărului ( 19 – 21 octombrie)
Art.2: Programul acţiunilor menţionate la art. 1 este prevăzut în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.3: Se aprobă alocarea de la bugetul local, subcapitolul 67.02.50 – „Alte servicii în
domeniile culturii, recreerii şi religiei” a sumei de 50.000 lei, din care 10.000 lei pentru
organizarea Târgului de turism, 10.000 lei pentru organizarea Festivalului – concurs pentru
tineret „ Fălticeni Folk” şi 30.000 lei pentru Târgul Mărului.
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Suceava în domeniul public al
municipiului Fălticeni şi administrarea Consiliului Local al municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 17302/03.09.2012;
- raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate înregistrat la nr.
17303/03.09.2012;
- acceptul D.G.F.P. Suceava de demarare a procedurii privind preluarea imobilului
situat în Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8, înregistrat sub nr. 35710/03.08.2012
În temeiul prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 49 şi art. 120
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se solicită trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Suceava în domeniul public al municipiului
Fălticeni şi administrarea Consiliului Local al municipiului Fălticeni a imobilului în suprafaţă
totală de 458,95 mp (construcţie şi teren aferent), situat în municipiul Fălticeni, str. Maior
Ioan nr. 8, judeţul Suceava, ca urmare a încetării activităţii Administraţiei Financiare Publice
Comunale Fălticeni.
Art.2: Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin
Coman, să semneze protocolul de predare – primire a imobilului mentionat la art. 1.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 17302/03.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi
din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Suceava în
domeniul public al municipiului Fălticeni şi administrarea Consiliului Local al
municipiului Fălticeni

În anul 2011 trei dintre administraţiile finanţelor publice comunale din judeţul Suceava
au fost desfiinţate prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Finanţelor Publice,
printre acestea fiind şi aceea din municipiul Fălticeni.
Prin adresa nr. 35710/03.08.2012 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Municipiului Suceava şi-a exprimat acordul pentru demararea procedurilor de preluare a
imobilului în care fosta A.F.P.C Fălticeni a funcţionat, acesta fiind situat în municipiul
Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 8, având o suprafaţă de 458,95 m.p.
În prezent imobilul se află în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Suceava.
Pentru a face posibilă utilizarea acestuia în interes public de către administraţia
publică locală este necesară trecerea acestui bun în domeniul public al municipiului Fălticeni.
Potrivit prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din
domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ – teritoriale se face
la cererea consiliului local, prin hotărâre a Guvernului.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din
administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Suceava în
domeniul public al municipiului Fălticeni şi administrarea Consiliului Local al
municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi
împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al
AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a
Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
-

expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.
18637/20.09.2012;
- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 18638/20.09.2012;
- adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 110/19.09.2012;
- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.
241/2006;
- Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Alimentare cu Apă şi Canalizare Suceava;
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi alin.7, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se revocă domnul ing. Vasile Tofan din calitatea de reprezentant al Consiliului local al
municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizare Suceava.
Art.2: Se desemnează domnul prof. Cătălin Gheorghe Coman, primarul municipiului Fălticeni,
să reprezinte Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi se împuterniceşte să voteze pentru
alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava precum şi pentru adoptarea şi
semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 18637/20.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi
semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC
Suceava

Prin adresa nr. 110/19.09.2012 Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare
Suceava a solicitat adoptarea unei hotărâri privitoare la desemnarea reprezentantului
Consiliului local în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava(A.J.A.C. Suceava).
Persona care îndeplinea calitatea de reprezentant al Consiliului local al municipiului
Fălticeni în cadrul acestei asociaţii era domnul ing. Vasile Tofan, fost primar al municipiul
Fălticeni.
Odată cu desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice locale din iunie 2012
funcţia de primar al municipiului Fălticeni o deţine domnul prof. Gheorghe Cătălin Coman,
motiv pentru care se impune adoptarea unei alte hotărâri de consiliu conform căreia noul
primar ales în funcţie să fie reprezentantul consiliului local al municipiului Fălticeni în
Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.
Ca reprezentant al consiliului local în A.J.A.C. Suceava primarul municipiului Fălticeni
va putea să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director, precum şi pentru
adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului
acestei asociaţii.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi
semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC
Suceava

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor
adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
-

expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.
18661/20.09.2012;
- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 18662/20.09.2012;
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava nr.
7/20.09.2012;
- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava;
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi alin.7, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se revocă domnul ing. Vasile Tofan din calitatea de reprezentant al Consiliului local al
municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava.
Art.2: Se desemnează domnul prof. Cătălin Gheorghe Coman, primarul municipiului Fălticeni,
să reprezinte Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi se
împuterniceşte să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru
adoptarea şi semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 18661/20.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului
Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru
alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor
adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

Prin adresa nr. 7/20.09.2012 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava a solicitat adoptarea unei hotărâri privitoare la desemnarea
reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Persona care îndeplinea calitatea de reprezentant al Consiliului local al municipiului Fălticeni
în cadrul acestei asociaţii era domnul ing. Vasile Tofan, fost primar al municipiul Fălticeni.
Odată cu desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice locale din iunie 2012 funcţia de
primar al municipiului Fălticeni o deţine domnul prof. Gheorghe Cătălin Coman, motiv pentru care se
impune adoptarea unei alte hotărâri de consiliu conform căreia noul primar ales în funcţie să fie
reprezentantul consiliului local al municipiului Fălticeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava.
Ca reprezentant al consiliului local în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a Deşeurilor consituită la nivelul judeţului Suceava primarul municipiului Fălticeni va putea să voteze
pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director, precum şi pentru adoptarea şi semnarea
Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului acestei asociaţii.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni,
judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru
alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor
adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

