
                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                              Proiect                                                        
                                                                       
                 HOTĂRÂRE 
 privind acordarea dreptului de superficie proprietarilor de  construc ţii amplasate 

pe terenuri apar ţinând domeniului privat al municipiului F ălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 12981/02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 12982/02.07.2012;  
În temeiul prevederilor art. 693 – 702 din Codul civil, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. art. 45, alin. 3, art. 49 şi art. 
121, alin. 2 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 acordă dreptul de superficie proprietarilor de construcţii amplasate pe 
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, în vederea intrării în 
legalitate şi respectării reglementărilor din documentaţiile de urbanism. 

 Art.2:  Dreptul de superficie pentru construcţiile care se încadrează în prevederile 
P.U.G. şi P.U.Z. se acordă pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii duratei 
contractului cu acordul ambelor părţi. 
             Art.3:  Preţul ce va fi achitat pentru acordarea dreptului de superficie se 
stabileşte, conform Raportului de evaluare întocmit de SC ART-EGO GROUP SRL 
Fălticeni, înregistrat la nr. 14075/16.07.2012, după cum urmează: 

- teren zona A – 214,96 lei/m.p.; 
- teren zona B – 113,73 lei/m.p.; 
- teren zona C – 95,53 lei/m.p.; 
- teren zona D – 65,51 lei/m.p. 

           Art.4:  Plata superficiei se face în termen de maxim 3 ani, în rate lunare egale, 
actualizate cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

 Art.5:  Se aprobă contractul – cadru de acordare a dreptului de superficie 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.6:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
                           INIŢIATOR 
                             PRIMAR 
              prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                        A V I Z A T  
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 



                  R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
 
        Nr. 12981 din 02.07.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind acordarea dreptului de superficie proprieta rilor de 
construc ţii amplasate pe terenuri apar ţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni  
 

 
 În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul Local adoptă hotărâri privind 
administrarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. 
 La nivelul municipiului Fălticeni există persoane, titulari ai dreptului de proprietate 
asupra unor construcţii(ex.garaje, spaţii comerciale, etc.) care au fost edificate pe 
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, fără a deţine o formă 
legală de administrare a acestora sau, în cazul în care deţin contracte de concesiune,  
nu au respectat încadrarea în suprafeţele de teren concesionate în condiţiile legii. 
 În vederea intrării în legalitate şi respectării reglementărilor impuse de Planul 
Urbanistic General şi Zonal, este necesară transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
acestor terenuri, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prin încheierea de 
contracte de superficie cu proprietarii construcţiilor, având în vedere că nu pot fi 
organizate licitaţii publice pentru închirierea sau concesionarea acestora.   
 Noul Cod Civil intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, prin adoptarea Legii 
nr. 71/2011, oferă prin reglementarea distinctă a dreptului de superficie(art.693-702), 
posibilitatea autorităţii publice locale de a asigura exploatarea eficientă, în regim de 
continuitate, a suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale. 
 Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie proprietarilor d e 
construc ţii amplasate pe terenuri apar ţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni.  
  

  
 

 INIŢIATOR, 
   PRIMAR, 

                                      prof.Gheorghe -Cătălin Coman 

 

 

 



                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIU LUI  FĂLTICENI 
           Compartimentul juridic  

Nr. 12982 / 02.07.2012   

RAPORT DE SPECIALITATE  
 la proiectul de hot ărâre privind acordarea dreptului de superficie proprieta rilor de 

construc ţii amplasate pe terenuri apar ţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni  

 
Potrivit prevederilor Codului Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare, superficia este definită ca fiind “dreptul de a avea sau de a 
edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra 
căruia superficiarul dobândeste un drept de folosinţă”. 

Dreptul de superficie se dobândeste în temeiul unui act juridic, precum si prin 
uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege.  

Dreptul de superficie se poate constitui pe o durata de cel mult 99 de ani. La 
împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit. 

Art. 697 din C.civ prevede că “în cazul în care superficia s-a constituit cu titlu 
oneros, daca partile nu au prevazut alte modalitati de plata a prestatiei de catre 
superficiar, titularul dreptului de superficie datoreaza, sub forma de rate lunare, o suma 
egala cu chiria stabilita pe piata libera, tinând seama de natura terenului, de destinatia 
constructiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum si 
de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosintei. În caz de neîntelegere între 
parti, suma datorata proprietarului terenului va fi stabilita pe cale judecatoreasca”. 

Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru una dintre 
urmatoarele cauze: 

a) la expirarea termenului stabilit în contract; 
b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denunţare unilaterală de către 

proprietarul terenului. În această situaţie proprietarul terenului va notifica de îndată 
intenţia de a denunţa unilateral contractul de superficie şi va face menţiune cu privire la 
motivele ce au determinat această măsură; 

c) prin pieirea construcţiei; 
d) prin reziliere, de către proprietarul terenului cu plata contravalorii lucrărilor necesare 

pentru aducerea terenului la starea initială, în cazul nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către superficiar sau al incapacităţii îndeplinirii acestora; 

e) în alte situaţii prevăzute de lege. 
 Întrucât competenţa pentru stabilirea regimului juridic al terenurilor proprietate 
privată a municipiului Fălticeni ocupate de construcţii – proprietatea persoanelor fizice 
sau juridice aparţine Consiliului Local, consider legală şi oportună încheierea 
contractelor de superficie pentru asemenea cazuri, cu respectarea prevederilor art. 693 
– 702 C.civ. 

  
Compartimentul juridic, 

Cons.juridic Costic ă Stoleru 



                       R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                   CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                          Proiect 
                                                      

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea a trei posturi din statul de func ţii al Spitalului Municipal 

Fălticeni în posturi de nivel imediat superior 
 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12979/02.07.2012; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 12980/02.07.2012;  

                -  adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 4325/12.06.2012;  
În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  art. 45, alin.1 
şi art. 49  din Legea 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 transformarea a trei posturi de asistent medical din cadrul 
Spitalului Municipal Fălticeni în posturi de asistent medical principal, ca urmare a 
promovării examenului de către d-l Muscăliţa Petru-Cătălin, d-na Muscăliţa Simona-
Sînziana şi d-na Găină Luana-Nicoleta. 
            Art.2.  –Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR, 
      prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
                                                                 
                                                                                                              AVIZAT,  

                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                          Mihaela Busu ioc 

 



    
                                                
             

            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
    P R I M A R  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                     Nr. 12979/02.07.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind  transformarea a trei posturi din statul de func ţii al 

Spitalului Municipal F ălticeni în posturi de nivel imediat superior 
 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, “ promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de 
muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau 
temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se face prin 
transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de 
nivel imediat superior”. 

Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresa nr. 4325/12.06.2012,  
transformarea în statul de funcţii a trei posturi de asistent medical în posturi de asistent 
medical principal, ca urmare a promovării examenului de către d-l Muscăliţa Petru-
Cătălin, d-na Muscăliţa Simona-Sînziana şi d-na Găină Luana-Nicoleta. 

Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de 
hotărâre privind transformarea unui post din statul de func ţii al Spitalului Municipal 
Fălticeni într-un post de nivel imediat superior. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                   prof.Gheorghe-C ătălin Coman 

 

   
 
 



  
                        ROMÂNIA                                                                        PROIECT                                             
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                                   
                                                                 
                                                      
           

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 20 12 

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 14467 / 20.07.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 14468 / 
20.07.2012; 
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului 
educaţiei, cercetării, tinetetului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei 
cadrelor didactice;  
         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; 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1:   Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2012, plată ce se asigură din bugetele 
alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiilor de 
învăţământ cu personalitate juridică subordonate. 
 
 
                        INIŢIATOR 
                          PRIMAR,   
       prof. Gheorghe C ătălin Coman                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                                                                                  
                                                                                                    AVIZAT                                                                                                                   
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                             Mihaela B usuioc 
 



                                              
                                                                               
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                         
                          PRIMAR                                                         Nr. 14467 / 20.07.2012                                               

 
               

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru 

luna iunie 2012 
    

Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
2/2011 privind decontarea cadrelor navetei didactice,  „Personalului didactic din unităţile 
de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o 
locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe 
mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la 
locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de 
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, 
urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, 
dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există 
mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul 
proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe 
respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre 
didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului 
autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va 
efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-
teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea 
cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale”. 

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre 
aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli de deplasare. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au 
solicitat decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2012, suma totală fiind 
de  3456,81 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.  
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna 
iunie 2012. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                            Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
                                                                        
 



                                                                      
 
       Anexa la H.C.L. nr. ___/ 26.07.2012 
 

 
 
Nr. 
crt.  

Denumirea unit ăţii de înv ăţământ Num ăr cadre 
didactice 

beneficiare 

Cuantum total 
/unitate înv ăţământ  

iunie 2012 
1. Colegiul Agricol 

 
3 647 lei 

2. Colegiul Tehnic “ Mihai Băcescu”  
 

13 2.271,81 lei 

3. Şcoala cu clasele I – VIII  nr. 1 “ Al. 
I. Cuza”  

4 388 lei 

4. Şcoala cu clasele  I – VIII  nr. 2 “Ion 
Irimescu”  

1 150 lei 

 TOTAL 
 

 3456,81 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
                       ROMÂNIA                                                         Nr. 14468 / 20.07.2012 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
              DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea decont ării 

navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2012 
 
 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun 
spre aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare.  
          Potrivit Legii nr. 1 / 2011 - Legea educaţiei naţionale, finanţarea cheltuielilor 
pentru naveta cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi 
nu se suportă din sumele defalcate din TVA. 
         Şi până în prezent  aceste cheltuieli s-au asigurat prin bugetele alocate unităţilor 
de învăţământ din veniturile proprii ale bugetului local, fiind cheltuieli de natura 
cheltuielilor materiale. Până în anul 2011, plata acestor drepturi s-a făcut în baza 
aprobării consiliilor de administratie. 
         În anul 2012, pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii, pe lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost 
alocate sume din veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare 
pentru decontarea navetei cadrelor didactice. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Cezara Dănilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                              Proiect 
 

                 HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al municipiului F ălticeni în 

consiliile de administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat  
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  12961/02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 
12962/02.07.2012; 

      În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1),  art. 45, alin.(1) şi art. 49 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1:  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum 
urmează: 

 
1.  
2. 

1. Colegiul Na ţional "Nicu Gane" 

3. 
1.  
2. 

2. Colegiul Agricol 

3. 
1.  
2. 

3. Colegiul Tehnic "Mihai B ăcescu" 

3. 
1.  4. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. 

Cuza" 2. 
1. 5. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion 

Irimescu" 2. 
1.  6. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 3 " Mihail 

Sadoveanu" 2. 



1.  7. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan 
Ciurea" 2. 

8. G.P.N. nr. 7 "Voinicelul” 1. 
9. G.P.P. nr. 4 "Pinocchio" 1.  
10. Grădini ţa Special ă 1. 

1 11. Clubul Copiilor şi Elevilor 
2. 

  
 

            Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite. 

  
 
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR 
        prof. Gheorghe-C ătălin Coman 

             
 

     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                               
                                                                                         Nr. 12961 din  02.07.2012                                                  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre  privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al 
municipiului F ălticeni în consiliile de administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ 

preuniversitar de stat 
 
 
 Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, structura consiliilor de administraţie ale unităţilor  de învăţământ 
preuniversitar de stat a fost modificată astfel: 

- în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 
consiliul de administraţie este format din 7 membri , cu următoarea componenţă: 3 
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un reprezentant al 
primarului; un reprezentant al consiliului local . Aceste prevederi  se aplică în mod 
corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 

- în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri , dintre 
aceştia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentan ţi ai 
consiliului local  şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul adjunct sunt 
membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ respectivă; 

- în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri , dintre 
aceştia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului,                       3 
reprezentan ţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi directorul 
adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 

Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ, 
acesta întrunindu-se lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau 
a două treimi dintre membri.  

Faţă de cele prezentate, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al 
municipiului F ălticeni în consiliile de administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ 
preuniversitar de stat.  
 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 
 
 



R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

                                             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Compartimentul juridic 

Nr. 12962 din 02.07.2012 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al 
municipiului F ălticeni în consiliile de administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ 

preuniversitar de stat 
  

 Noua structură a deliberativului local impune desemnarea noilor membri în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

 Consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ are următoarele atribuţii 
principale: 

a)adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de 
învăţământ; 

b)aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de 
învăţământ; 

c)aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 
d)stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
e)organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct; 
f)aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi 

schema de personal nedidactic; 
g)aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la 

propunerea consiliului profesoral; 
h)sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor 

didactice, conform legii; 
i)aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
j)aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
k)îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, 

alături de director; 
l)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Hotarârile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturilor celor 
prezenti. Hotarârile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum 
ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a functiilor de conducere, acordarea 
gradatiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de 
sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie 
care se afla în conflict de interese nu participa la vot. 

Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de învatamânt se iau cu majoritatea 
din totalul membrilor consiliului de administratie. 
 

Compartiment juridic 
Costic ă Stoleru 



   ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 
  FĂLTICENI 
                                                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al Municipiului F ălticeni în 
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii educa ţiei din cadrul unit ăţilor de 

învăţământ preuniversitar din Municipiul F ălticeni   
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 12973 / 02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 12974/ 02.07.2012; 

În temeiul prevederilor art.11, alin.1 şi alin.4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75 / 2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”,pct.1,             
art. 45, alin.1 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
               Art.1:  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea instituţiei de învăţământ Numele şi prenumele 
consilierului local 

1. Colegiul Naţional „Nicu Gane”  
2. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”  
3. Colegiul Agricol  
4. Şcoala Generală nr. 1 „Alexandru I. Cuza”  
5. Şcoala Generală nr. 2 „Ion Irimescu”  
6. Şcoala Generală nr. 3 „Mihail Sadoveanu”  
7. Şcoala Generală nr. 6 „Ioan Ciurea”  
8. Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 „Voinicelul”  
9. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 „Pinocchio”.  
10. Grădiniţa Specială  
11. Clubul Copiilor şi Elevilor  

               Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor numite. 
                        INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
           prof.Gheorghe-C ătălin Coman             AVIZAT  

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                      Mihaela Busuioc 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                     P R I M A R 
        Nr. 12973 din 02.07.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind desemnarea reprezentan ţilor  
Consiliului Local al Municipiului F ălticeni în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calit ăţii educa ţiei din cadrul unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar din 
Municipiul F ălticeni  

 
 

 O.U.G. nr. 75 / 2005, modificată şi completată, reglementează asigurarea calităţii 
educaţiei, prin stabilirea cadrului legislativ care sa permita dezvoltarea unei culturi 
institutionale a calitatii educatiei si protectia beneficiarului de educatie.  

 Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie 
furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia, fiind un criteriu fundamental 
de finanţare din surse publice.  

 Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de 
dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de 
programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia 
furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate. 

 Ordonanţa de urgenţă susmenţionată prevede că „la nivelul fiecărei organizaţii 
furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii”, iar din componenta acestei comisii trebuie să facă parte şi un 
reprezentant al Consiliului local.  
 Având în vedere că politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt 
permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel internaţional, propun Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni aprobarea proiectul de hot ărâre privind desemnarea 
reprezentan ţilor Consiliului Local al Municipiului F ălticeni în Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calit ăţii educa ţiei din cadrul unit ăţilor de înv ăţământ 
preuniversitar din Municipiul F ălticeni.  

 
 
 

 INIŢIATOR, 
   PRIMAR, 

                                      prof.Gheorghe -Cătălin Coman 

 

 

 

 



 

                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIU LUI  FĂLTICENI 
           Compartimentul juridic  
 

Nr. 12974 / 02.07.2012   
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 la proiectul de hot ărâre privind desemnarea reprezentan ţilor  

Consiliului Local al Municipiului F ălticeni în Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calit ăţii educa ţiei din cadrul unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar din 

Municipiul F ălticeni  
 
  

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, calitatea educaţiei este „ansamblul de 
caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate”. 

Calitatea în educaţie este asigurată prin planificarea şi realizarea efectivă a 
rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea acestor rezultate, evaluarea lor internă 
şi externă. 

Pentru asigurarea internă a calităţii educaţiei, la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, în speţă, preuniversitar, trebuie înfiinţată o Comisie pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei. 

Din componenţa acestei comisii, potrivit prevederilor art. 11, alin.4, lit. „e”, trebuie 
să facă parte şi un reprezentant al Consiliului Local.  

Atribuţiile acestei comisii sunt prevăzute în art. 12 al O.U.G. nr. 75 / 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi sunt următoarele: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare 
a calităţii, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei 
în unitatea de învăţământ respectivă; 

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
Având în vedere cele expuse, considerăm legală şi oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al 
Municipiului F ălticeni în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii 
educa ţiei din cadrul unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar din Municipiul 
Fălticeni. 

 
Compartiment juridic, 

                                           Consilie r juridic Costic ă Stoleru  

 
                         



ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                       PRIMAR                                                                                                         
                                                                        Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului local în consiliul de administra ţie 

al Spitalului Municipal F ălticeni 
 
 

          Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

     -   expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 12969/02.07.2012; 
     -  raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
12970/02.07.2012;   
 În temeiul prevederilor art. 186, alin. 1,2, 4 şi 7 lit. i din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin.6, lit.”a”, pct. 3,  art. 45, 
alin. 1, lit.”a” şi art. 47 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 desemnează în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 
Fălticeni următorii consilieri locali: 
                 1. _____________________- membru titular; 
                 2. _____________________- membru titular; 
       3. _____________________- membru supleant; 
                 4. _____________________- membru supleant. 
 
      Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
persoanelor desemnate şi Spitalului Municipal Fălticeni. 
                 
 
                        INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
           prof.Gheorghe-Cătălin Coman             

 
     A V I Z A T 
         SECRETAR MUNICIPIU               
          Mihaela Busuioc 
 
 
 



                           ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                               PRIMAR 

                                                                               Nr. 12969 din 02.07.201 2 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului local în 
consiliul de administra ţie al Spitalului Municipal F ălticeni 

  
                                                                                                 

Potrivit prevederilor art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 48/2010, în cadrul spitalului public 
funcţionează un consiliu de administraţie format din 5 – 8 membri, pentru spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor publice locale aceştia fiind: 

a. 2 reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene; 
b. 2 reprezentanţi numiţi de consiliul local, din care unul să fie economist; 
c. un reprezentant numit de primar; 
d. un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu 

statut de invitat; 
          e. un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali  
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele: 
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale; 
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului 
aprobat prin prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale; 
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 
servicii medicale ale populaţiei; 
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 
activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului 
director . 

Consiliul de administraţie al spitalului are rolul de a dezbate principalele 
probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. 

Având în vedere cele expuse supun spre aprobare Consiliul Local proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului local în consiliul de 
administra ţie al Spitalului Municipal F ălticeni. 

 
INIŢIATOR 
P R I M A R 

prof.Gheorghe-C ătălin Coman                                
 



                                ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                    Compartiment juridic 

                                                                               Nr. 12970 din 02.07.201 2 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului local în 

consiliul de administra ţie al Spitalului Municipal F ălticeni 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 186, alin. 2, lit. b din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 48/2010, în cadrul 
consiliului de administraţie al spitalului public trebuie numiţi de către consiliul local doi 
reprezentanţi, din care unul să fie economist. 

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, 
ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia 
decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

Prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în managementul 
asistenţei medicale se stabilesc premisele implicării acestora în identificarea, 
cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de sănătate ale populaţiei, iar prin transferul 
acestor atribuţii la nivel local se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în 
singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu au fost implicate şi 
de care beneficiază cetăţenii din cadrul comunităţii locale. 

Având în vedere modificarea componenţei Consiliului Local al municipiului 
Fălticeni, se impune adoptarea  hotărârii de desemnare a doi consilieri locali în consiliul 
de administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
 
 

Compartiment juridic 
Cons. juridic Costic ă Stoleru 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
            R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI                             
                CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                    Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Local al Municipiului 

Fălticeni în Consiliul etic ce func ţionează în cadrul 
 Spitalului Municipal F ălticeni  

 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12967/02.07.2012;  
           - raport de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 12968/02.07.2012;  

În temeiul prevederilor art. 185, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor  
art.1, alin.1, lit. „b”  din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1209 / 04.10.2006 pentru 
aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul 
spitalelor publice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 3 şi art. 49, 
alin.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1. Se desemnează d-l/d-na consilier local ___________________ în 
Consiliul etic ce funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.    

Art.  2.    Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
numite şi Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
                        INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
           prof.Gheorghe-Cătălin Coman             

 
     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 

 
              
                



                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI  
                     P R I M A R        
              Nr. 12967/02.07.2012  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consil iului Local 

al Municipiului F ălticeni în Consiliul etic ce func ţioneaz ă 

 în cadrul Spitalului Municipal F ălticeni  

 

  Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1209/2006, consiliul etic 

funcţionează în cadrul fiecărui spital public, având următoarea componenţă: 

a)un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă al 
medicilor din spital; 

b)un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul 
juridic; 

c)directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai mare 
număr de paturi; 

d)un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti; 

e)un secretar, fără drept de vot. 
Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul 

director al spitalului, respectiv consiliul local, iar numirea membrilor consiliului etic se 

face prin decizie internă a managerului. 

Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui 

pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au 

fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. 

 Dată fiind noua structură a deliberativului local, propun Consiliului Local spre 

analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Consiliul etic ce funcţionează în cadrul 

Spitalului Municipal Fălticeni. 

                                                            INIŢIATOR 

                                                               PRIMAR 
                                           prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 



                    R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
             Compartiment juridic          
                                                                                             Nr. 12968/02.07.2012 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot ărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consil iului Local 

al Municipiului F ălticeni în Consiliul etic ce func ţioneaz ă 

 în cadrul Spitalului Municipal F ălticeni  

  

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1209/2006, în cadrul spitalelor 

publice se constituie un consiliu etic format din cinci membri, pe o perioadă de trei ani. 

Din componenţa acestui consiliu trebuie să facă parte şi un reprezentant al Consiliului 

Local.  

 Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: 

- analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-

medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară; 

- verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă 

drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări 

ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor 

de conduită profesională aprobate potrivit legii; 

- analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul 

medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea 

unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate; 

- veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi 

propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. 

Consiliul etic se întruneşte la sesizarea unui pacient sau aparţinător al acestuia, 

a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile în 

domeniul acordării asistenţei medicale.  

Compartiment juridic 
Cons. juridic Costic ă Stoleru 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                              Proiect 

 
                 HOTĂRÂRE 

 privind reorganizarea Comisiei locale de ordine public ă şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi func ţionare a acesteia  

  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 12963/02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare înregistrat la nr. 
12964/02.07.2012;  
În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 45, alin. 1 şi art. 49 
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 reorganizează Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni, 
în următoarea componenţă: 

1. prof.Gheorghe-Cătălin Coman – primarul municipiului Fălticeni; 
2. comisar-şef Ioan Nichitoi - şeful Poliţiei municipiului Fălticeni; 
3. ing.Constantin Parasca, director ex.Direcţia Poliţia Locală Fălticeni; 
4. Mihaela Busuioc – secretarul municipiului Fălticeni; 
5. _________________ - consilier local; 
6. _________________ - consilier local; 
7. _________________ - consilier local. 
 

 Art.2:  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de 
ordine publică a Municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
             Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
                           INIŢIATOR 
                             PRIMAR 
              prof.Gheorghe-Cătălin Coman            

 
     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 



 
                                                                                    Anexa la HCL nr. ___/________ 
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLIC Ă A MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 
 
 

CADRU JURIDIC 
 
Art. 1. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni este un organism cu rol 
consultativ, înfiinţată în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei 
locale. 
 
COMPONENŢĂ 
 
Art. 2. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni este constituită, conform 
legii, din: 

- Primarul municipiului; 
- Şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române/ sau reprezentatul acesteia; 
- Şeful Poliţiei locale; 
- Secretarul municipiului; 
- 3 consilieri locali. 
 

MOD DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI LOCALE 
 
Art. 3. Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea primarului municipiului Fălticeni sau a unei treimi din numărul consilierilor 
locali. 
Art. 4. Convocarea comisiei se va transmite prin grija persoanei cu atribuţii în acest 
sens, cu 3 zile înainte de şedinţă, iar în caz de urgenţă, telefonic/fax, în maximum 2 ore 
de la producerea evenimentului.  
Art. 5.  Şedinţele comisiei sunt conduse de primar. 
Art. 6. Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoana cu atribuţii în acest sens 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnată prin dispoziţie. 
 
 
 
ATRIBUŢIILE COMISIEI LOCALE 
 
Art. 7. Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni are următoarele atribuţii: 

         a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul 
ordinii şi al siguranţei publice la nivelul Municipiului Fălticeni; 



      b) avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale; 
      c)  elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului  
Fălticeni, pe care îl actualizează anual; 
     d)  analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la 
nivelul municipiului şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi 
pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 
      e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al 
poliţiei locale; 
      f)  prezintă Consiliului local rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a 
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Fălticeni, iar în baza 
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune iniţierea unor proiecte de hotărâri 
prin care să se prevină faptele care afectează climatul social. 
      g) alte atribuţii prevăzute în legi speciale. 
 

 
ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMISIEI LOCALE 
 
Art. 8. Atribuţiile secretarului comisiei locale de ordine publică sunt următoarele: 

         a) convoacă comisia locală, la solicitarea primarului sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali; 

      b) la fiecare şedinţă va întocmi un proces – verbal al şedinţei, care va fi semnat de 
către membrii prezenţi ai comisiei; 
      c)  transmite instituţiilor şi serviciilor publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al 
siguranţei publice recomandările comisiei locale; 
     d)  redactează rapoartele anuale privind modul de îndeplinirea prevederilor planului 
de oedine şi siguranţăpublică, în vederea prezentării acestora consiliului local; 
      e) alte atribuţii stabilite de comisia locală. 
 
 
DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 9. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniul ordinii 
şi siguranţei publice. 
Art. 10. Orice modificare legislativă în domeniul ordinii şi siguranţei publice va atrage de 
drept modificarea prezentului regulament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                              
 
                                                                                             Nr. 12963/02.07.2012                                                

 
               

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre  privind reorganizarea Comisiei locale de ordi ne public ă 

şi aprobarea Regulamentului de organizare şi func ţionare a acesteia 

 
 
 

 Având în vedere constituirea noului Consiliu Local al municipiului Fălticeni, se 

impune modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică, prin hotărâre a 

autorităţii deliberative. 

 Comisia este un organism cu rol consultativ, fiind constituită din primar, şeful 

unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei 

locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali,  desemnaţi de 

autoritatea deliberativă.  

 Modul de funcţionare al comisiei este prevăzut în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al acesteia, care constituie anexă la proiectul de hotărâre, iar atribuţiile 

comisiei sunt prevăzute de art. 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale. 

 Propun Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea Comisiei locale de ordine public ă şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi func ţionare a acesteia 

 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
               Nr. 12964/02.07.2012                                                                                                                        
                              
 
                                                                                        

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind reorganizarea Comisiei locale de ordi ne public ă 

şi aprobarea Regulamentului de organizare şi func ţionare a acesteia 
 

 

Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, la nivelul 
fiecărui municipiu se organizează şi funcţionează comisia locală de ordine publică, 
aceasta fiind constituită din primar, şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române 
sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unităţii administrativ-
teritoriale şi 3 consilieri locali. 
 Atribuţiile comisiei sunt următoarele: 

         a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul 
ordinii şi al siguranţei publice la nivelul Municipiului Fălticeni; 

      b) avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale; 
      c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului  
Fălticeni, pe care îl actualizează anual; 
     d)  analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la 
nivelul municipiului şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi 
pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social; 
      e)  evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al 
poliţiei locale; 
      f)  prezintă Consiliului local rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a 
prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Fălticeni, iar în baza 
concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune iniţierea unor proiecte de hotărâri 
prin care să se prevină faptele care afectează climatul social. 
 Comisia locală de ordine publică se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este 
necesar, la convocarea primarului municipiului Fălticeni sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali, secretariatul acestei comisii fiind asigurat de către o persoană 
desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
 
 

 

                                                             Serviciu resurse umane, salarizare 
                                                                 Şef serviciu, insp. Nicu R ăileanu 
                       
 
 
 
 
 



                       
                    R O M Â N I A  

                        JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI                               

                          CONSILIUL LOCAL      
                                           

Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea componen ţei Comisiei sociale de repartizare a unit ăţilor 

locative aflate în administrarea/proprietatea Munic ipiului F ălticeni  
  

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12971/ 02.07.2012;  
 - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 12972/02.07.2012; 
 În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 17, art. 45, 
alin.1 şi art. 49 din Legea 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 componenţa Comisiei sociale de repartizare a unităţilor 
locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
 1. Primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe-Cătălin Coman; 
 2. Viceprimarul municipiului Fălticeni, ec. Gheorghe Aldea; 
 3. un reprezentant al Compartimentului juridic; 
 4. un reprezentant al Consiliului Local _________________; 
 5. un reprezentant al Consiliului Local _________________. 

Art.2. –  Prevederile H.C.L. nr. 69/17.07.2008 se abrogă. 
Art.3. – Comisia socială de repartizare a unităţilor locative aflate în 

administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni va fi numită prin dispoziţia primarului 
municipiului Fălticeni. 
 
                        INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
           prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                             

                                                                                     AVIZAT  
                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                      Mihaela Busuioc 
 



         
 

            R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                          PRIMAR          
                                                                                               Nr. 12971/ 02.07.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind  aprobarea componen ţei Comisiei sociale  

de repartizare a unit ăţilor locative aflate în administrarea/proprietatea 
Municipiului F ălticeni  

 
 
 
  Prin HCL nr. 69 din 17.07.2008 s-a aprobat, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 

şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare, componenţa Comisiei de reparatizare a unităţilor locative, 

proprietatea municipiului Fălticeni, comisie în care au fost desemnaţi şi doi 

reprezentanţi al Consiliului Local. 

  Având în vedere modificarea componenţei Consiliului Local al municipiului 

Fălticeni, se impune abrogarea în totalitate a hotărârilor anterioare prin care au fost 

desemnaţi reprezentanţi ai consiliului local în comisiile constituite în temeiul legislaţiei în 

vigoare, şi adoptarea unor noi hotărâri în acest sens.  

Propun Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea componen ţei Comisiei sociale de repartizare a unit ăţilor locative aflate 

în administrarea/proprietatea Municipiului F ălticeni.  

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                  prof.Gheorghe-C ătălin Coman         
 
 
       
 
 



 
 
          R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI         
          Compartiment Spa ţiu locativ         
                
 
                                                                            Nr. 12972/ 02.07.2012 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind  aprobarea componen ţei Comisiei sociale de 

repartizare a unit ăţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului 
Fălticeni 

 
 
 Potrivit art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare,  „Consiliile locale ale comunelor, oraselor, 

municipiilor… vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţa si analiza 

solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. Solicitările/cererile privind 

repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea 

primirii acestora si se analizează de comisii sociale. 

           La nivel local, comisiile sociale… se vor constitui prin dispozitie a primarilor 

comunelor/oraselor/municipiilor. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale 

consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 673/2002.” 

 Structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale se aprobă de consiliile 

locale, la propunerea primarilor localitatilor, cu respectarea prevederilor Normelor 

metodologice abrobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
  

 
Compartiment spa ţiu locativ 
Insp. superior Marius Cire ş 

 



 
                                         ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
       CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI              
                              FĂLTICENI                                                           

                                                                                                       
Proiect 

                                                                  
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui consilier local în Comisia de recep ţie a lucr ărilor de 
între ţinere şi ameliorare a p ăşunilor din Municipiul F ălticeni 

 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  12977/02.07.2012;  
               - raportul de specialitate al Biroului Fond Funciar, înregistrat la nr. 12977/ 
02.07.2012; 

În baza prevederilor  art.  18, alin. 2 din Legea nr. 72/2002 privind zootehnia, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, art. 45, alin.1 si art. 47 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 desemnează în Comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi 
ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni dl/d-na consilier local 
_________________________. 
           Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
numite.  
 
 
                               INIŢIATOR, 
                                PRIMAR, 
                Prof.Gheorghe-C ătălin Coman                                                                

                                                                                                                                                        
AVIZAT,  

                                                                SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                   Mihaela Busuioc 

 
 

 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
               FĂLTICENI                                                                                 Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unor consilieri locali în cadrul  Consiliului Comunitar 

Consultativ organizat la nivelul municipiului F ălticeni 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
         -   expunerea de motive a d-lui primar prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12975/02.07.2012; 
         -  raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat  la 
nr. 12976/02.07.2012; 
 În baza prevederilor art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.2,  art. 45, al. 
1 şi ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 
 Art.1. Se desemnează în Consiliul Comunitar Consultativ – structură comunitară 
în sprijinul activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului, următorii reprezentanţi ai 
Consiliului Local: 

1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 

 
Art.2.  Activitatea Consiliului Comunitar Consultativ se desfăşoară în conformitate 

cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin dispoziţia 
primarului municipiului Fălticeni; 

Art.3.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate la art. 1.  
  
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

                                              prof. Gheorghe-C ătălin Coman 
                                                                 
                                                                                                              AVIZAT,  

                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                          Mihaela Busu ioc 

 



    
      ROMÂNIA 

      JUDEŢUL SUCEAVA 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
                             PRIMAR 
                                                                                       
     Nr. 12975/02.07.2012 
  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind 

desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consili ului  
Comunitar Consultativ organizat la nivelul municipi ului F ălticeni 

 
 

Potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de 
identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivelul local a problemelor sociale 
care privesc copiii.  

Consiliul Comunitar Consultativ va sprijini activitatea serviciului public de 
asistenţă socială din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. Din acest consiliu pot face 
parte, conform prevederilor legale, reprezentanţi ai şcolilor din municipiu, poliţiei, 
sistemului sanitar, oameni de afaceri şi consilieri locali. Activitatea consiliului are 
caracter de voluntariat şi nu se substituie sau subordonează autorităţilor locale. Acesta 
se întruneşte lunar sau de cîte ori este sesizat ori convocat de unul dintre membri sau 
de orice persoană din comunitatea locală care se află în dificultate din punct de vedere 
social sau are cunoştinţă despre un astfel de caz.  
 Consiliul Comunitar Consultativ intenţionează să sprijine populaţia în nevoie, în 
special copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora, militând pe lângă factorii de decizie 
de la nivel local pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale a populaţiei aflate în stare de risc, 
precum şi implicarea efectivă în rezolvarea problemelor sociale existente la nivel local. 
 

 
 

INIŢIATOR, 
                                                                PRIMAR, 

Prof.Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 12976 din 02.07.2012  

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind 

desemnarea unor consilieri locali în cadrul Consili ului 
Comunitar Consultativ organizat la nivelul municipi ului F ălticeni 

 
Consiliul Comunitar Consultativ este un model de organizare a comunităţii locale pentru 

o implicare permanentă şi sistematică a acesteia în soluţionarea problemelor sociale, este o 
structură comunitară independentă care sprijină serviciul social pentru copil şi familie pentru 
realizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului. 
 Consiliile comunitare consultative sunt compuse din minim cinci membri din cadrul 
comunităţii. Ei vor fi selectaţi nu pe criterii profesionale, ci în funcţie de prestigiul social, influenţa 
în comunitate, starea materială. Acestea au relaţii de colaborare cu autorităţile locale precum şi 
cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială. 
 Consiliul comunitar consultativ recomandă consiliului local / primarului / comisiei pentru 
protecţia copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri fie acordarea unor servicii 
fie luarea unor măsuri speciale de protecţie. 

Consiliul comunitar îşi asumă responsabilitatea de a contribui la ameliorarea stării 
sociale a întregii comunităţi.  
 În aceste situaţii are în vedere: 
 -promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi; 
 -prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma 
responsabilităţile; 
 - colaborarea cu Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul Primăriei municipiului 
Fălticeni sau alte structuri comunitare dacă acestea există (grupuri de sprijin, familii de suport 
etc.). 

Activităţile consiliului comunitar consultativ sunt următoarele: 
- informarea şi consilierea cetăţenilor comunităţii; 
- identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin; 
-    analizarea cazurilor identificate de membrii consiliului sau supuse analizei acestuia 

de către primar sau referentul social; 
- recomandări de soluţionare a cazurilor; acestea pot fi adresate persoanelor fizice 

(părinţi, copii, funcţionari publici), societăţi comerciale de pe raza comunei, comisiei 
pentru protecţia copilului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului); 

- medierea conflictelor intrafamiliale, având în vedere respectarea vieţii private şi 
familiale; 

- activităţi de strângere de fonduri în folosul copiilor şi familiilor aflate în dificultate; 
- activităţi sistematice de binefacere; 
- mediatizarea activităţii bordului comunitar şi a proiectului; 
- analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea în ansamblu; 
- recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea unor situaţii 

sociale caracteristice comunităţii.  
 

Şef serviciu Elena Rotaru 
 



                       ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
             FĂLTICENI                                                                           
                                                                                                                            

Proiect                                                                               
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor de urgen ţă în cuantum de 3000 lei  

doamnei C ĂLUGĂRIŢA MARIANA-FLORENTINA 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
          -  expunerea de motive a d-lui primar prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 14466 din 19.07.2012; 
          -  referatul de anchetă socială al Serviciului public de asistenţă socială înregistrat 
la nr. 14417 din 19.07.2012; 
          -  procesul – verbal de intervenţie nr. 248 / 14.07.2012 al Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă “ Bucovina” al Judeţului Suceava – Detaşamentul de Pompieri 
Fălticeni; 
          -   cererea d-nei Călugăriţa Mariana-Florentina înregistrată la nr. 
14417/19.07.2012; 
 - adresa nr. 15/18.09.2012 transmisă de Sindicatul “Sanitas-Alfa” al Spitalului 
Municipal Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea  nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, 
alin. 1 şi art. 49 din Legea 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei, 
reprezentând ajutor de urgenţă, doamnei Călugăriţa Mariana-Florentina, domiciliată în 
municipiul Fălticeni, Bld. Revoluţiei, bl. 8, sc. C, et. 2, ap. 8, judeţul Suceava. 
 Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                             
                               INIŢIATOR 
                                 PRIMAR, 
               Prof.Gheorghe-C ătălin Coman                                                                               

                                                                               AVIZAT  
                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                               Mihaela Busuioc 
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               JUDEŢUL SUCEAVA 
      PRIMĂRIA MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                       P R I M A R 

                                                                                     
                                                                                           
                                                                              Nr. 14466 din 19.07.2012  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind acordarea unui ajutor de urgen ţă în cuantum de 

3000 lei doamnei C ĂLUGĂRIŢA MARIANA-FLORENTINA 
 

 
 
Prin cererea înregistrată sub nr. 14417/19.07.2012 doamna Călugăriţa 

MarianaFlorentina a solicitat acordarea unui ajutor de urgenţă în bani, locuinţa 
acesteia fiind distrusă parţial în urma unui incendiu care a avut loc la data de 
14.07.2012, conform procesului – verbal de intervenţie nr. 248 din data de 
14.07.2012 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Bucovina” al Judeţului 
Suceava – Detaşamentul de Pompieri Fălticeni. 

În urma verificărilor efectuate de către o comisie din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului s-a constatat că d-na Călugăriţa Mariana-Florentina nu 
poate suporta cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare, cetăţenii care au suferit pagube ca urmare 
a efectelor unui dezastru au dreptul la ajutoare de urgenţă.   

Conform aceluiaşi act normativ despăgubilrile se acordă din bugetul local, 
în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza actului 
de constatare întocmit de organele competente şi a hotărârii consiliului local. 

Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgen ţă în 
cuantum de 3000 lei doamnei C ĂLUGĂRIŢA MARIANA-FLORENTINA. 

 
 

                                                            
INIŢIATOR 
PRIMAR, 

                        prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 7882 din 08.04.2010 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind acordarea unui ajutor de urgen ţă în cuantum de 

2000 lei domnului Şold ănescu Marcel 
 

  
Domnul Şoldănescu Marcel, domiciliat în municipiul Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă nr. 

51, judeţul Suceava, prin cererea înregistrată la nr. 7919 din data de 08.04.2010, solicită  un 
ajutor de urgenţă, fiindu-i necesar la reparaţiile casei în care locuieşte, imobil care a luat foc în 
data de 06.04.2010. 

 Comisia formată din Elena Rotaru, şef Serviciu Public Asistenţă Socială şi Popa Ion 
Marcel, şeful Compartimentul Situaţii de Urgenţă de la Primăria mun. Fălticeni, s-a deplasat la 
faţa locului şi după verificările întreprinse a constatat următoarele:  

Şoldănescu Marcel, născut la data de 8 sept.1961, pensionar pe caz de boală, cu un 
venit de 350 lei, trăieşte în concubinaj cu Moldovanu Natalia, născută la data de 23 octombrie 
1970, fără ocupaţie, fără venit. Susnumiţii au împreună următorii copii: 

1. Şoldănescu Florentina, născută la data de 28.03.1991, care nu frecventează 
cursurile şcolare; 

2.       Şoldănescu Nicoleta Gina, născută la data de 6.12.1992, care nu frecventează 
cursurile şcolare; 

3. Şoldănescu Mihaela – Ionela, născută la data de 8.09.1994, care nu frecvetează 
cursurile şcolare; 

4. Şoldănescu Georgiana – Roxana, născută la data de 28.01.1997, elevă în clasa 
a V-a la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6”Ioan Ciurea” din Fălticeni; 
           5.      Şoldănescu Lorena – Andreea, născută la data de 10.03.2000, care nu 
frecventează cursurile şcolare; 
           6.      Şoldănescu Gheorghe – Mihai, născut la data de 3.11.2001, elev în clasa a II-a la 
Scoala cu clasele I-VIII nr.6 „Ion Ciurea” din Fălticeni; 

7.        Şoldănescu Nic – Flavian, născut la data de 12.07.2004, preşcolar. 
Conform Procesului-verbal de intervenţie nr. 50 din data de 6 aprilie 2010, eliberat de  

ISU Suceava, Detaşamentul Fălticeni, s-a constatat că în dormitorul imobilului situat la adresa 
de mai sus au ars aproximativ 5 mp perete şi 1 mp tavan. În urma anchetei sociale efectuate la 
domiciliu s-a constat ca au ars si unele bunuri casnice, iar camera nu mai poate  fi locuibilă.   

Susnumitul are doar o pensie din care se întreţine atât el cât şi membrii familiei lui şi nu 
are alte surse aducătoare de venituri motiv pentru care nu poate să-şi facă niciun fel de reparaţii 
la casă. 

Având în vedere cele relatate mai sus, propunem acordarea unui ajutor de urgenţă, 
conform art. 18, al. (1) şi al. (2) din Legea 481/2004,  în valoare de 2000 lei pentru numitul 
Şoldănescu Marcel, domiciliat în municipiul Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă nr. 51, judeţul 
Suceava.  

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ  
Şef serviciu Elena Rotaru  


