
                        

                        ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                CONSILIUL LOCAL                                                            
 
                                                                                                                        Proiec t                                            
                

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desf ăşurarea Programului " Zilele 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. 10581/27.05.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică 
înregistrat sub nr. 10582/27.05.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4,  art.45, alin.2, 
lit.”a” şi art.47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                Art.1:  Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului 
Fălticeni" în perioada 18 - 21 iulie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    Art.2:  Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de   
55.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni". 
               Art.3: În scopul aniversării cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie se aprobă 
alocarea sumei de 20.000 lei. 
              Art.4: Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 
               Art.5: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va urmări 
modul de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului " Zilele 
Municipiului Fălticeni". 
               Art.6.: Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică  va coordona organizarea 
Programului " Zilele Municipiului Fălticeni. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                         prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                                     

                                                                                                                AVIZAT,                                     
                   SECRETAR MUNICIPIU                                                            
                      Mihaela Busuioc 



                       
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                   
                 
                                                                                          Nr. 10581/27.05.2013 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind organizarea şi desf ăşurarea Programului " Zilele 

Municipiului F ălticeni"  
 
 
 
 

 Ediţia 2013 a Programului " Zilele Municipiului Fălticeni" cuprinde acţiuni şi activităţi 
diverse, dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai actului de cultură şi divertismentului. 
 Programul "Zilele Municipiului Fălticeni", prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre va 
fi organizat de Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi Primăria Municipiului Fălticeni. 
 Suma propusă a fi alocată în vederea susţinerii programului este de 55.000 lei, iar 
pentru aniversarea cuplurilor la 50 de ani de la casătorie suma propusă este de 20.000 lei. 
 Având în vedere cele expuse propun  Consiliului Local aprobarea organizării şi 
desfăşurării Programului " Zilele Municipiului Fălticeni" în perioada 18 - 21 iulie 2013. 
 
 
 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                              Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului F ălticeni" 

 
Programul "Zilele Municipiului F ălticeni" 

 
Joi, 18 iulie 

- Ora 19,00, Piaţa „Nada Florilor”, Spectacol trupa Karaoke Still; 
- Ora 20,00 Tineri solişti de muzică populară din Fălticeni 
- Ora 22,00 Ansamblul „Trandafirul” al Casei de Cultură Fălticeni 
 

Vineri,  19 iulie 
 - Ora 18,00 Biserica “Sf. Ilie”, Slubă priveghere  
 - Ora 19,30 – Scena Piaţa “Nada Florilor” - Karaoke Still  

- Ora 20,30 –Solişti şi formaţii locale de muzică usoară 
- Ora 21,30 – Alb Negru 
- Ora 22,30 - Alessia 

 
Sâmbătă, 20 iulie 

- Ora 8,00, slujba oficiată de un sobor de preoţi la Biserica cu hramul “Sfântul Ilie”; Orele  
9,00 – 21,00, Sala de sport „Gabriel Udişteanu”, Turneu de tenis de masă din cadrul 
circuitului naţional de tenis de masă “Amatur”, dotat cu Cupa „Zilele Municipiului 
Fălticeni”. 

- Orele 11,00 - 13,00, Stadionul “Tineretului”, Fotbal - OLD BOYS (’80-’90) între echipele 
Foresta Fălticeni şi C.S.M. Suceava; 

- Ora 12,00, procesiune religioasă cu Sfinte Moaşte pe traseul Biserica Sf. Ilie – Biserica 
Adormirea Maicii Domnului – Primărie – Catedrala Ortodoxă - Biserica Sf. Ilie. 

- Orele 10,00 – 15,30, Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birilic”, edi ţia a VIII-a a 
Festivalului Folcloric Naţional „Şezătoarea copiilor” – Concurs; 

- Orele  17,00 - 19,00, Biserica “Sf. Ilie”, “Nunta de aur” – sărbătorirea cuplurilor 
fălticenene care aniversează 50 de ani de căsătorie; 

- Orele 18,00 – 20,30, scena din Piaţa “Nada Florilor”, Spectacolul laureaţilor celei de-a 
VII-a ediţie a Festivalului Folcloric Naţional „Şezătoarea copiilor”;   

- Ora 21,00, scena din Piaţa “Nada Florilor”, spectacol susţinut de Ansamblul „Ciprian 
Porumbescu” şi invitaţii săi. 

 
Duminică, 21 iulie 

- Orele 10,00 - 12,00, Stadionul “Nada Florilor”, fotbal feminin; 
- Ora 18,00 – 20,00 – Karaoke Still; 
- Ora 20,00 – Premiere olimpicilor falticeneni  
- Ora 20,30 – spectacol trupe locale de dans, concert trupa Voltaj, foc de artificii 
Pe toată durata Zilelor Municipiului Fălticeni, pe aleea pietonală, va avea loc Târgul 

meşterilor populari.    
INI ŢIATOR 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Catalin Coman 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL F ĂLTICENI 
COMPARTIMENTUL INFORMARE PUBLIC Ă ŞI MASS-MEDIA 

 
Nr.         /         2013 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului F ălticeni"   

 
În perioada 18-21 iulie, la Fălticeni se vor desfăşura "Zilele Municipiului 

Fălticeni", eveniment care cuprinde spectacole de muzică uşoară şi populară, Festivalul 
„Şezătoarea copiilor”, târgul meşterilor populari, activităţi religioase, competiţii 
sportive. 

Vor fi organizate spectacole artistice în care vor evolua cunoscuţi solişti şi 
formaţii de muzică uşoară şi populară, tinere talente locale, pe stadionul „Tineretului” 
va fi organizat un meci de fotbal, OLD BOYS (’80-’90), între echipele Foresta 
Fălticeni şi C.S.M. Suceava şi un meci de fotbal între două echipe feminine, iar la sala 
de sport „Gabriel Udisteanu” se va desfăura un turneu pe zona Moldova de tenis de 
masă.   

Sâmbătă, 20 iulie, după Sfânta liturghie, de la Biserica cu hramul „Sfântul Ilie” 
din Fălticeni, va avea loc o procesiune religioasă cu Sfinte Moaşte pe traseul Biserica 
Sf. Ilie. Tot la Biserica „Sf. Ilie” va fi organizată “Nunta de aur”, sărbătorirea 
cuplurilor fălticenene care aniversează 50 de ani de căsătorie.  

La Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birilic” se va organiza ediţia a VIII-a a 
Festivalului – Concurs Folcloric Naţional „Şezătoarea copiilor”, Gala laureaţilor 
urmând a avea loc în Piaţa „Nada Florilor” şi va fi urmată de un spectacol folcloric.   

Printre formaţiile care vor evoula în programul "Zilele Municipiului Fălticeni" 
se numără Ansamblul Folcloric „Ciprian Porumbescu”, Alb şi Negru, Voltaj.   

În cadrul manifestării "Zilele Municipiului Fălticeni" vor fi premiaţi şi elevii cu 
rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare. 
 
 

Director general DGAOP,        

              jurist Paul Buhlea  
 
 
 
 



 
                      R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                                                                                                     Proiect  
 
                     
                                                              HOTARIRE 
                        privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
12464 din 20.06.2013  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 12463 din 20.06.2013; 
- adresa nr. 2300/11.06.2013 de la Colegiul National Nicu Gane. 

      În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
       
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                 
 
                                                                   HOTĂRĂŞTE    
 

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr. 1. 
Art. 2: Se aproba rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2. 
Art. 3:  Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Amenajare cale de 

acces – str. Panduri, conform anexei nr. 3. 
Art. 4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei nr.4. 
Art. 5: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei nr.5. 

            Art. 6:  Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 7: Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  

 
INITIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   AVIZAT,                                                      
                                                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr.  12464/20.06.2013  
                       PRIMAR               
             
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
                 
       Pe parcursul executiei bugetare, pentru buna desfasurare a activitatilor din 
subordine, s-a sesizat necesitatea majorarii prevederilor bugetare dupa cum urmeaza: 

- Pentru functionarea bazelor sportive –suplimentarea cheltuielilor cu energia 
si gazul metan cu 8.000 lei si a celor cu „apa, canal, salubritate” cu 1.000 lei. 

- Pentru Casa de cultura – majorarea cu 7.000 lei a cheltuielilor cu „incalzit, 
iluminat si forta motrica”. 

- Propun de asemenea majorarea bugetului cu suma de 100.000 lei, pentru a 
asigura finantarea evenimentelor culturale care se vor desfasura in trim.III si 
IV. 

Datorita faptului ca, pentru anumite tipuri de venituri incasarile au depasit sumele 
prevazute in bugetul initial, este posibila includerea in programul de investitii a unor 
obiective ce pot fi realizate in acest an bugetar: 

- Amenajarea unui loc de joaca in valoare de 50.000 lei la Gradinita Licuricii ;  
- Amenajare cale de acces pe str. Panduri, in valore de 65.500 lei; 
- Achizitionarea unui autoturism Dacia Logan pentru Colegiul National Nicu 

Gane, prin programul de stimulare a innoirii parcului auto national ( programul 
rabla) in valoare de 38.000 lei; 

- Realizarea unui ponton la Baza de Agement Nada Florilor  estimat la 70.000 lei. 
- Majorarea prevederii obiectivului de investitii „Inlocuire tamplarie Casa de 

Cultura”cu suma de  45.000 lei, respectiv de la suma de 10.000 lei la 55.000 lei. 
Veniturile care se majoreaza sunt ”cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma 

de 207.000 lei, „impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice” cu 147.500 lei si 
„taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare” cu 30.000 lei. 
       Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun 
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de 
hotărâre. 
                                                          
                                                        PRIMAR,                                               
                                          Prof. Gheorghe-Catalin Coman                  
 



                          ROMÂNIA                                                  Nr.   12463/20.06.2013 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
                                                    
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 

   
          Datorita faptului ca, pentru anumite tipuri de venituri incasarile au depasit 
sumele prevazute in bugetul initial, este posibila includerea in programul de investitii a 
unor obiective de investitii ce pot fi realizate in acest an bugetar: 

- Amenajarea unui loc de joaca in valoare de 50.000 lei la Gradinita Licuricii ;  
- Amenajare cale de acces pe str. Panduri, in valore de 65.500 lei; 
- Achizitionarea unui autoturism Dacia Logan pentru Colegiul National Nicu 

Gane, prin programul de stimulare a innoirii parcului auto national ( programul 
rabla) in valoare de 38.000 lei; 

- Realizarea unui ponton la Baza de Agement Nada Florilor  estimat la 70.000 lei. 
- Majorarea prevederii obiectivului de investitii „Inlocuire tamplarie Casa de 

Cultura”cu suma de 45.000 lei,respectiv de la suma de 10.000 lei la 55.000 lei 
deoarece  vom inlocui intreaga timplarie, nu doar fatada. 
 

Pe parcursul executiei bugetare se impune majorarea sumelor alocate paragrafelor: 
Sport  , la titlul „bunuri si servicii” cu 9.000 lei, suma care va fi repatizata astfel: 

8.000 lei pentru „incalzit, iluminat, forta motrica” si 1.000 lei pentru „ apa, canal, 
salubritate”si pentru  Casa de Cultura suma de 7.000 lei.  

Ca urmare, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii se 
majoreaza cu 7.000 lei pentru Casa de Cultura,  pentru cheltuielile cu energia si gazul 
metan, pe seama subventiei primite din bugetul local. 

 
Propun de asemenea majorarea bugetului cu suma de 100.000 lei pentru a asigura 

finantarea evenimentelor culturale care se vor desfasura in trim.III si IV. 
 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. 
                                               DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                 Ec. Bulaicon Maria 



 
                                    Director economic,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL: SUCEAVA 
UNITATEA: MUNICIPIUL FALTICENI - CIF: 5432522 

        

INFLUENTE LA BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIV ITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Rectificare din data '27.06.2013' pt. - Bugetul ins titutiilor publice si activitatilor finantate integ ral sau partial din venituri 
proprii'  

Lei

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator 

Trim III  TOTAL 2013

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17) 00.01 7.000,00 7.000,00

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 7.000,00 7.000,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 7.000,00 7.000,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14) 43.10 7.000,00 7.000,00

Subventii pentru institutii publice 43.10.09 7.000,00 7.000,00

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 7.000,00 7.000,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 7.000,00 7.000,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 7.000,00 7.000,00

Bunuri si servicii 20.01 7.000,00 7.000,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7.000,00 7.000,00

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 7.000,00 7.000,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10 7.000,00 7.000,00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 7.000,00 7.000,00

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 7.000,00 7.000,00

Bunuri si servicii 20.01 7.000,00 7.000,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7.000,00 7.000,00

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 ) 67.10.03 7.000,00 7.000,00

Case de cultura 67.10.03.06 7.000,00 7.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 0,00 0,00

DEFICIT 99.10 0,00 0,00

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN 

Conducatorul institutiei, 

EC. MARIA BULAICON 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
 
           

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2013  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 10441/24.05.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 10442/24.05.2013;  
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 mai  2013, plată ce se asigură din bugetele alocate 
unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ. 
          

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                             Prof. Gheorghe Cătălin Coman             
 
 
 

     A V I Z A T 
     SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                              
                                                                                        
                                                                                               Nr. 10441/24.05.2013 

 
               

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

luna mai 2013  
 
    

Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 
privind decontarea navetei cadrelor 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 mai 2013, suma totală fiind de 5713 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 decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna 
mai 2013.  

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                              Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                                        

 



 

 

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

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de înv ăţământ Num ăr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total 

/unitate 

învăţământ/mai 

2013 

1. Colegiul “ Vasile Lovinescu” Fălticeni 10 1360 lei 

2. Colegiul Tehnic “ Mihai Băcescu” Fălticeni 13 2180 lei 

3. Şcoala Gimnazială “ Al. I. Cuza” Fălticeni 4 532 lei 

4. Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni 4 637 lei 

5. Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” 

Fălticeni 

3 256  lei 

6. GPP  “PINOCCHIO”  Fălticeni 1 160 lei 

7. Scoala Gimnaziala “Ioan Ciurea” Falticeni  588 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ROMÂNIA                                                         Nr. 10442 / 24.05.2013 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
              DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
 
 

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

navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2013 
 
 
 
            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. 
           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. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2013, suma totală fiind de  5713 lei.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           
                                                                                                                         Proiect 
          

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea licita ţiei publice cu strigare pentru închirierea a şase suprafe ţe  de teren, 
proprietatea public ă a municipiului F ălticeni, în vederea amplas ării unor construc ţii provizorii 

pentru comercializarea florilor 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.10572/27.05.2013; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la nr. 
10573/27.05.2013; 
În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art.1:  Se aprobă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea următoarelor 
suprafeţe de teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unor 
construcţii provizorii pentru comercializarea florilor: 

1. trei suprafeţe de teren a câte 20 mp fiecare, situate în Piaţa Nada Florilor; 
2. o suprafaţă de 15 mp teren situată pe str. Republicii (zona blocului nr. 27) ; 
3. două suprafeţe de teren a câte 15 mp fiecare, situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni 

          Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică cu strigare organizată pentru închirierea 
a şase supafeţe teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unor 
construcţii provizorii pentru comercializarea florilor, conform anexei la prezenta hotărâre. 
          Art.3:  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 23 lei/m.p./lună; 
          Art.4: Durata închirierii este de 12 luni, începând cu data semnării contractelor, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, pentru aceeaşi perioadă şi cu condiţia achitării la zi a 
obligaţiilor către bugetul local. 
          Art.5:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, 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 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                                    Proiect                                                                                                                                                                                                            
     

 
HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile  care apar ţin 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. 10388/24.05.2013;  
        -   referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 10387 din data de 24.05.2013; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile 
care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 

 În temeiul prevederilor 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, art. 45, alin. 3, art. 47 şi art. 122  
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 completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa 
nr. 1şi identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 - 5;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, 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 nr. 1 la HCL nr. _______ _______ 
 
 
 
 
 
 
 
Bunuri (terenuri) care completeaz ă Inventarul bunurilor imobile care apar ţin domeniului privat 

al Municipiului F ălticeni 
 
 
 
 
 
 
Nr.  

Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa Valoare de 
inventar(lei) 

1. Teren str. 2 Gr ăniceri f.n. 38 m.p. 3.886,98 

2. Teren str. I. Creang ă nr. 9 184 m.p. 30.545,84 

3. Teren str. Mihai Eminescu, f.n. 235 m.p. 26.921, 60 

4. Teren str. Halei, f.n. 30 m.p. 3.068,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR 
                                                                                                                Nr. 10388/24.05.2013 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind completarea Inventarului bunurilor imo bile care 

apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni 
 
 
  Având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, „ Toate 
bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”, 
precum şi prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „Domeniul privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu 
fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-
teritoriale au drept de proprietate privată” propun completarea Inventarului bunurilor 
imobile care apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni cu următoarele 
suprafeţe de teren: 
 
Nr. 

Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa 

1. Teren str. 2 Gr ăniceri f.n. 38 m.p. 

2. Teren str. I. Creang ă nr. 9 184 m.p. 

3. Teren str. Mihai Eminescu, f.n. 235 m.p. 

4. Teren str. Halei, f.n. 30 m.p. 

 

Terenurile menţionate sunt identificate în planurile de situaţie care constituie anexe la 
proiectul de hotărâre. 
                                                              

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 



                                       R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care apar ţin domeniului public al 

municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la Hot ărârea consiliului local al 
municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modific ările şi complet ările ulterioare 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni;  

Având în vedere:  
- Expunerea de motive prezentată de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 10585/27.05.2013; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 10586/27.05.2013;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, pecum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  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.  –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1) Textul de poziţia nr. 636, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat ă în municipiul 
Fălticeni, strada Ion Creang ă nr. 19 , jude ţul Suceava, construit ă din c ărămid ă, 
suprafa ţă construit ă = 362 mp, din care Corp A = 217 mp şi Corp B = 145 mp ”, 
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”60.599”.  

(2) Textul de la poziţia nr. 637, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în 
municipiul F ălticeni, strada Ion Creang ă nr. 19 , jude ţul Suceava, cu urm ătoarele 
vecin ătăţi: N  - strada Anton Holban, S - proprietate privat ă, E - strada Ion Creang ă, 
V - proprietate particular ă, suprafa ţa = 1307 mp”,  coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: „68.617,5”  

Art. 2.  –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  – Prevederile H.C.L. nr.47/25.08.2011 se abrogă. 
Art. 4.  - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 
 

                   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. 10585 / 27.05.2013 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
apar ţin domeniului public al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare  

 
În Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul 

Suceava, ce a fost însuşit de către Consiliul local prin Hotărârea nr. 101/27.11.2008 sunt 
înscrise, la poziţiile nr. 636 şi 637 următoarele bunuri: un imobil cu o suprafaţă construită de 
624 m.p. şi terenul aferent acestuia în suprafaţă de 1895 m.p., situate pe str. Ion Creangă 
nr. 19.  

Imobilul a fost atribuit în folosinţă gratuită Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei de Jandarmi Fălticeni, conform Hotărârii 
Consiliului Local cu nr. 85/30.09.2010, având în vedere că, la acel moment, imobilul 
construcţie risca o degradare continuă, nefiind utilizat.  

Întrucât, parte din acea clădire a rămas neutilizată din cauza gradului de degradare 
avansată, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 46/25.08.2011 s-a 
aprobat trecerea în proprietatea privată a municipiului Fălticeni a corpului de clădire în 
suprafaţă de 244 m.p.(în vederea demolării) şi terenul aferent acesteia în suprafaţă de 558 
m.p., fapt ce implică modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava. 

Proiectul „ Sistem de management integrat al de şeurilor în jude ţul Suceava”   
implică şi identificarea terenurilor necesare construirii platformelor de colectare a deşeurilor 
în municipiul Fălticeni. Proiectul are ca obiective: cresterea gradului de acoperire a 
populatiei care beneficiază de colectarea deşeurilor municipale, de serviciile de 
management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile; reducerea cantităţii de 
deşeuri depozitate; creşterea cantităţii de deşeuri reciclate si valorificate, respectiv 
înfiintarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor. 
 Întrucât parte dintre aceste terenuri nu se regăsesc înregistrate în Inventarul 
domeniului public al municipiului Fălticeni, este necesară completarea acestuia cu 
suprafeţele pe care urmează să fie construite platformele de colectare a deşeurilor. 
 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
apar ţin domeniului public al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.  
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 



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

                                                                                                            Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea a dou ă locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în ad ministrarea 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   sub  
nr. 12393/20.06.2013; 
             - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat sub nr.                   
12394/20.06.2013;  
  -  cererile de reziliere a contractelor de închiriere formulate de către numiţii Moroşanu Iulian 
şi Pavăl Viorel şi înregistrate sub nr. 9509/14.05.2013 şi nr. 9698/16.05.2013; 
            - referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 11158/05.06.2013 şi nr.11114/04.06.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub nr. 
12132/17.06.2013; 
            În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 şi art. 
49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. B, ap. 7, d-lui Ţăranu Sergiu Ionu ţ.  
               Art.2:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 16, d-nei Guia Pavel Irina. 
               Art.3:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 
legii. 
               Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
                   

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
                                                       
                                                                                

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                Mihaela Busuioc 
                         
                            



ROMÂNIA                      proiect 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 

H O T Ă R Â R E 
privind restructurarea şi modificarea unor funcţii publice din statul de funcţii  

al aparatului  de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 

- expunerea de motive a d.lui primar, Prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. ___ / _____; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. _____ / _______; 
            În temeiul prevederilor art. 107, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată, precum şi art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/14.03.2011; 
 Adresa nr. 17967/C.An./2012 a Instituţiei prefectului – Judeţul Suceava, prin care ne-a redus 
cu 2 posturi numărul maxim de posturi pentru anul 2013; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art. 50 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1.  Se aprobă restructurarea şi transformarea următoarelor funcţii publice din statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, după cum urmează : 

1. Restructurarea unei funcţii publice de auditor, gradul profesional superior din cadrul 
Compartimentului de audit ; 

2. Restructurarea unei funcţii publice de poliţist local, gradul profesional asistent din cadrul 
Compartimentului cu atribuţii de evidenţă a persoanelor şi activitate comercială / Poliţia 
locală.  

3. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional asistent din cadrul 
Serviciului impozite şi taxe în funcţie publică de consilier juridic, gradul profesional 
principal ; 

4. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din cadrul 
Corpului de control comercial în funcţie publică de consilier, gradul profesional asistent; 

5. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din cadrul 
Unităţii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în funcţie 
publică de inspector, gradul profesional debutant ; 

6. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din cadrul 
Compartimentului spaţiu locativ în funcţie publică de inspector, gradul profesional principal. 

 Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      INI ŢIATOR, 
                     PRIMAR, 
   Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

                                                                                                                        AVIZAT , 

                        Secretar municipiu                               
                         Busuioc Mihaela 



 MUNICIPIUL FALTICENI 
Nr. _____  din  _________ 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind restructurarea şi modificarea 

unor funcţii publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

 
 
 

Având în vedere contextul legislativ privind suspendarea ocupării prin concurs a 
posturilor vacante, în scopul eficientizării activităţii care să permită modificarea, în 
condiţiile legii, a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni vă supunem spre aprobare 
transformarea unor funcţii publice vacante în funcţii publice cu o altă denumire sau în 
funcţii publice de nivel inferior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, 
astfel cum sunt evidenţiate în raportul de specialitate. 

Modificarea funcţiilor publice se poate face fără avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (2), din Legea nr. 
188/199 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, care prevede „Autorităţile 
şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia 
naţională a Funcţionarilor  Publici, în oricare din următoarele situaţii:”  iar la litera „b” 
este prevăzut „transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o 
altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în 
fondurile bugetare anuale alocate” 

Având în modificările evidenţiate în proiectul de hotărâre şi în raportul de 
specialitate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi 
aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 

 

 
 
           PRIMAR,  

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 

 



 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind restructurarea şi modificarea unor funcţii publice din statul de funcţii 

al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

 
 

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  
Serviciul resurse umane, comunicare a analizat proiectul de hotărâre privind restructurarea şi modificarea unor 
funcţii publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

Urmare a adresei nr. 17967/21.12.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, prin care ni s-a 
comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2013, respectiv reducerea cu 2(două) posturi pe total Unitate 
administrativ teritorială, având în vedere proiectul de hotărâre privind restructurarea şi modificarea unor funcţii 
publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni; prevederile 
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobate prin Legea nr. 13/14.03.2011, vă prezentăm o 
sinteză a situaţiei funcţiilor publice; 

� Numărul maxim de posturi pentru anul 2013, stabilit de Instituţia Prefectului prin adresa 
nr.17967/21.12.2012 este de 246, din care: 190 posturi pentru aparatul de specialitate si cele subordonate 
primarului; posturile aferente Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este de 19; 
posturile aferente Poliţiei locale este de 29 şi posturile aferente pentru implementarea proiectelor este de 
8.  În concluzie numărul maxim de posturi a fost redus cu 2 posturi faţă de cel stabilit pentru anul 2012, 
din care un post la aparatul de specialitate şi instituţii publice de interes local, cu sau fără personalitate 
juridică şi un post din cadrul Poliţiei locale.   Astfel am recurs la restructurarea unei funcţii publice 
vacante de auditor, gradul profesional superior şi a unei funcţii publice vacante de poliţist local, gradul 
profesional asistent. 

� Numărul total de posturi al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni este de 141, care 
include funcţiile de demnitate publică (primar, viceprimar); 

� Numărul total al funcţiilor publice şi contractuale, care include pe lângă funcţiile din cadrul aparatului de 
specialitate şi Sectoarele de: salubritate, gospodărie comunală, spaţii verzi, Corp de pază, reparaţii-
întreţinere, Direcţia administraţia pieţelor, Muzee, Bibliotecă, Casa de cultură, este de 242, care se 
compune din; 190 posturi în cadrul aparatului de specialitate şi unităţile subordonate; 15 posturi în cadrul 
Serviciului de evidenţă a persoanelor; 29 de posturi în cadrul Poliţiei locale şi 8 posturi pentru 
implementarea proiectelor. 

� Posturile salarizate din capitolele de cheltuieli prevăzute de art. III alin.(2) din OUG nr. 63/2010 sunt cele 
de Asistenţi personali; Medic, Asistent medical principal, Soră medicală principală, Mediator sanitar, nu 
sunt cuprinse în totalul funcţiilor publice şi contractuale. 

� Facem precizarea că faţă de avizul ANFP nr. 1646906 din 23.07.2012 obţinut anterior, intervin 
următoarele modificări:  

- Restructurarea unei funcţii publice de auditor, gradul profesional superior din cadrul 
Compartimentului de audit ; 



- Restructurarea unei funcţii publice de poliţist local, gradul profesional asistent din cadrul 
Compartimentului cu atribuţii de evidenţă a persoanelor şi activitate comercială / Poliţia 
locală.  

- Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional asistent din cadrul 
Serviciului impozite şi taxe în funcţie publică de consilier juridic, gradul profesional 
principal ; 

- Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din 
cadrul Corpului de control comercial în funcţie publică de consilier, gradul profesional 
asistent; 

- Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din 
cadrul Unităţii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
în funcţie publică de inspector, gradul profesional debutant ; 

- Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului spaţiu locativ în funcţie publică de inspector, gradul profesional 
principal. 

 
Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de 
legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Local Fălticeni. 

 
 
 
  
       SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 
                Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                                     Proiect     

                                                          
HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei Spitalului Municip al Fălticeni 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- adresa transmisă de Spitalul Municipal Fălticeni, înregistrată la nr. 

12346/19.06.2013; 
            - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 12533/21.06.2013; 
            - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - comunicare, înregistrat la nr. 
12534/21.06.2013;  

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor 
specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare şi ale art. 
15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct. 3,  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 aprobă modificarea organigramei Spitalului Municipal Fălticeni,  prin 
înfiinţarea Unităţii de Transfuzie Sanguină  în subordinea managerului instituţiei, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art. 2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului 
Municipal Fălticeni. 
 
                   INIŢIATOR, 
                     PRIMAR, 
    Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

                                                                                            Avizat 
                                                                                            SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                   Mihaela Busuioc 


