
  

                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                
                                                                                                                 Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Titlului de Cet ăţean de Onoare al Municipiului F ălticeni  

profesorului universitar Ştefan-Sorin Gorovei, colonelului(r) Ion Aciubot ări ţei şi 
 acordarea post – mortem a Titlului de Cet ăţean de Onoare  
profesorului Artur Gorovei şi profesorului Bogdan Grigoriu  

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

      - expunerea de motive a primarului municipiului, prof. Gheorghe Cătălin Coman, şi a 
consilierilor locali ai municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 26657/12.12.2013; 
      - raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică, înregistrat 
la nr. 26658/12.12.2013; 
     -  prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 
25/27.02.2004; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, 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 conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
profesor universitar ŞTEFAN-SORIN GOROVEI. 
          Art.2:   Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 
colonel(r). ION ACIUBOT ĂRIŢEI. 
           Art.3: Se conferă post – mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  
domnului profesor ARTUR GOROVEI . 
           Art.4: Se conferă post – mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni  
domnului profesor BOGDAN GRIGORIU . 
           Art.5:  Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
 
                    INIŢIATORI 
1. Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman____________ 
2. Viceprimar, ec.Gheorghe Aldea_________________ 
3. Consilier local, of(r).Vasile Amariei_______________ 
4. Consilier local, ing.Gheorghe Arteni ______________ 
5. Consilier local, Costel Artene ___________________ 
6. Consilier local, prof.Mihaela Bărbăcuţ_____________ 
7. Consilier local, ing.Cristian Bărăscu______________ 
8. Consilier local, prof.Constantin Bulboacă ____________ 
9. Consilier local,  ing.Constantin Bulaicon_____________ 
10. Consilier local, of.(r)Viorel Dominte _______________  
11. Consilier local, ed.Maria Dulgheriu _______________ 
12. Consilier local, ing.Liviu Grigoraş_________________ 
13. Consilier local, ing.Cornelia Ilie___________________ 
14. Consilier local, prof.Gabriel Matei_________________ 
15. Consilier local, jr.Bogdan Murariu_________________ 
16. Consilier local, prof.Ioan Mihai___________________ 
17. Consilier local,ing.Matei Pintilie __________________ 
18. Consilier local, prof.Vasile Sburlea________________ 
19. Consilier local, prof.Laurenţiu Tomescu ____________ 
20. Consilier local, prof.Mihai Vitcu ___________________ 
                                                                                                     A V I Z A T 

    SECRETAR  MUNICIPIU            
         jr.Mihaela Busuioc 

 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

 
                             Nr. 26657 / 12.12.2013 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind acordarea Titlului de  
Cetăţean de Onoare al Municipiului F ălticeni  

profesorului universitar Ştefan-Sorin Gorovei, colonelului(r) Ion Aciubot ări ţei şi  
acordarea post – mortem a Titlului de Cet ăţean de Onoare  

profesorului Artur Gorovei şi profesorului Bogdan Grigoriu  
 

Ştefan-Sorin Gorovei este fiul profesorului Sorin Gorovei, deţinut politic între 
anii 1960-1964 şi nepot al scriitorului si folcloristului Artur Gorovei. 

Absolvent cu Diploma de Merit a Liceului “Nicu Gane” în 1966, absolvent al 
Facultăţii de Istorie din Cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în 1971, ca 
şef de promoţie pe ţară. 

A lucrat ca cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie “A.D.Xenopol” al 
Academiei Române din 1977 şi, din 2003, 1a Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană 
al Filialei Iaşi al Academiei Române. 

A devenit doctor în istorie (1993) cu teza “Întemeierea Moldovei. Probleme 
Controversate”, lucrare foarte bine apreciată de mediul ştiinţific. Din 1996 este 
profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii ,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 

Este unul dintre cei mai importanţi medievişti români, interesat cu predilecţie 
de problema ideologiei puterii în Evul Mediu. Are realizări deosebite în domeniul 
genealogiei şi heraldicii, fiind fondator al comisiei de specialitate din Academie, 
Cancelar al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” şi membru al 
Academiei Internaţionale de Genealogie. 

Istoricul şi omul de largă cultură Ştefan S. Gorovei se bucură de recunoaştere 
internaţională, având calitatea de membru al Asociaţiei Istoricilor Europeni, al 
Societăţii Majestas, al Societăţii pentru Studiul Suveranităţii şi al Academiei 
Internaţionale de Genealogie. 

Lucrări reprezentative: „Les armoiries de la Moldavie et de ses prices 
regnants”, Liege, 1972, Braga, 1973; “Bogdan şi Dragoş, întemeietorii Moldovei”, 
1973; “Musatinii”,1976; “Întemeierea Moldovei. Probleme controversate”,1979; 
“1473- un an–cheie al domniei lui Ştefan cel Mare”,1979, “Petru Rareş”,1982; 
“Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou. Noi puncte de vedere”, 2003; “Maria Asanina 
Paleologhina”, 2004; “Gesta dei per Stephanum Voievodam”, 2004; “Princeps omni 
laude maior. O istorie a lui Stefan cel Mare”, 2005; “O printesa bizantină pe tronul 
Moldovei” (în colaborare cu Maria Magdalena Szekely) ,2006; “Fă1ticeni” (în 
colaborare cu Grigore Ilisei). 

In anul 2006, cu prilejul reuniunii promoţiei 1966 a C. N. “Nicu Gane”, domnul 
profesor Ştefan S. Gorovei a oferit şcolii un număr important de volume de istorie, 
inclusiv cărţi al căror autor este domnia sa. Acestea pot fi consultate de elevi. 

Din 1990, col. (r) Ion Aciubotăriţei este preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Fălticeni. Timp de 23 de ani a acţionat pentru modernizarea şi 
reîntinerirea casei ce onorează fosta Uliţă Mare şi pentru rezolvarea unor doleanţe 
sociale sau materiale a persoanelor aflate în situaţii dificile, valorificându-şi 



  

experienţa ca militar care l-a învăţat să gândescă riguros, să planifice, să fie un bun 
executant, dar şi un bun conducător  în domeniul administrativ − respectiv C.A.R.P.. 

Începând cu anul 1952 urmează cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de 
Artilerie “Ioan Vodă” din Sibiu. Din anul 1954 a trecut prin toate gradele, de la 
locotenent până la colonel, îndeplinind toate funcţiile specifice unei unităţi militare 
(de la comandant de pluton până la comandant de unitate), a urmat cursul academic 
al armei tancuri, şi a fost lector la Şcoala de Ofiţeri în Rezervă Bacău. Din anul 1987, 
când a ieşit la pensie, a ocupat mai multe funcţii în organizaţii ale pensionarilor civili şi 
militari. Pe lângă funcţia de Preşedinte a CARP Fălticeni, col. Ion Aciubotăriţei este 
ales în 1993, primvicepreşedinte al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România. Din anul 2000 este Preşedintele 
Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice  şi membru în Consiliul Consultativ de 
Dialog Civic pentru persoanele Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului 
Suceava.  

Col. (r) Ion Aciubotăriţei are ca deviză de viaţă în actuala etapă a activităţii 
„activitatea este un simbol de iubire şi respect, un ideal ce devine tangibil, numai 
transmis oamenilor de la oameni”. 

Ca preşedinte al C.A.R.P. are o colaborare foarte bună cu Primăria Fălticeni, 
Consiliul Judeţean, Prefectura, Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Direcţia Muncii şi 
alte organisme similare din ţară, protecţia socială şi starea de sănătate fiind prioritare 
pentru instituţia pe care o conduce. 

Înţelepciunea şi codul moral care transpare din experienţa vârstei lui Ion 
Aciubotăriţei au fost puse în valoare în cadrul Consiliul Director, Serviciul de evidenţă 
contabilă şi în Comisia de cenzori a CARP Fălticeni, acţionându-se cu seriozitate şi prin 
munca în echipă pentru a contura investiţii pe termen lung în beneficiul pensionarilor 
din Municipiul Fălticeni şi din zonă. 

Secţia prestări servicii compusă din: atelierul de tâmplărie unde se 
confecţionează mobilier − de la scaune la cuiere şi mobilă de bucătărie, de la ferestre 
şi uşi, la sicrie − toate cu reducere de 30℅; atelierul de cizmărie prestând reparaţii cu 
50℅ reducere; atelierul de sticlărie cu reducere de 20℅ faţă de preţul pieţii, la 
geamuri şi uşi,  cele patru maşini pentru necesarul de transport al membrilor casei 
(microbuz cu 20 locuri pentru excursii, două maşini pentru transportul materialelor 
necesare pentru cei din mediul rural şi pentru decedaţi, o maşină carosată pentru 
transportul materialelor şi alimentelor pentru viitorul magazin, tip economat), două 
cabinete medicale − unul de boli interne şi unul de dermatologie − ambele practicând 
50℅ reducere la consultaţie, fac viaţa pensionarilor mai uşoară.  

Artur Gorovei s-a născut 1a Fălticeni, fiind fiul lui Petru şi al Mariei Gorovei, 
mama sa fiind rudă cu Nicu Gane. Şcoala primară a făcut-o la Rădăuţi, apoi a revenit 
la Fălticeni unde a absolvit Gimnaziul „Alecu Donici”.  Liceul este făcut la Iaşi, apoi 
ajunge la Bucureşti, înscriindu-se la Facultatea de Drept. In timpul studenţiei întră în 
contact cu cercurile socialiste, dar şi cu viaţa literară din marile centre. 

În 1890 îşi dă licenţa în Drept cu teza „Puterea lucrului judecat”, după care îşi 
desfăşoară activitatea ca profesor la Bârlad, ajutor de judecător la Paşcani, avocat la 
Fălticeni, judecător la Broşteni. 

Pe 1 martie 1892, apare la Fălticeni „Sezătoarea, revistă pentru literatură şi 
tradiţiuni populare”. Conduce revista care apare cu întreruperi determinate de Primul 
Război Mondial, până în anul 1929. Artur Gorovei publică aici zeci şi zeci de materiale 
de folclor culese din zona Moldovei. Face, în acelaşi timp, îndrumarea invăţătorilor, a 



  

preoţilor şi a altor categorii de culegători, realizând o adevărată şcoală de folclorişti. 
In acelaşi timp îndeplineşte diferite funcţii în justiţie sau administraţie (judecător, 
prefect de Suceava, avocat). 

În 1907 scoate împreună cu Mihail Sadoveanu revista pentru săteni „Vestitorul 
satelor”. În 1915 este ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1928 
participă la Congresul Internaţional de Artă Populară de la Praga, prezentând lucrarea 
„Ouale încondeiate la români”. A avut corespondenţă intensă cu reviste celebre şi cu 
folclorişti de seamă din străinătate. 

Publică numeroase cărţi de literatură, despre folclor, drept, de ştiinţă 
popularizată, monografii.  
  Bogdan Grigoriu, s-a născut la Miroslăveşti-Paşcani în anul 1941, este 
absolvent al Facultăţii de Matematică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 

Din 1966 până la pensionare a fost profesor la Liceul „Nicu Gane”. Între anii 
1975-1978 a fost profesor cooperant în Maroc. Între anii 1987 şi 2003 a fost director 
la Liceul „Nicu Gane”. În timpul directoratului său, prin ordin al ministrului, Liceul 
teoretic „Nicu Gane” şi-a schimbat denumirea în Colegiul Naţional „Nicu Gane”. 
Instruirea elevilor a fost activitatea prioritară. A readus în învăţământul liceal clasele 
V-VIII, prin concurs, pregătind astfel viitoarele generaţii de liceeni de la „Nicu Gane”. 

A făcut parte din primul Parlament postdecembrist, fiind între anii 1990-1992 
deputat în Adunarea Constituantă a României. 

A făcut parte din Consiliul Local Fălticeni în legislaturile 1996 – 2000, 2000 - 
2004. 

Indiferent de ipostaza în care l-am cunoscut, profesor, diriginte, director, 
amfitrion al evenimentelor culturale, creator de cultură identitară, câteva constante l-
au definit integral: pasiunea, responsabilitatea, rafinamentul, respectul, echilibrul, 

înțelepciunea.  
Ca profesor de matematică face parte dintr-o galerie de elită, căreia îi sunt 

mărturie vie atâtea generaţii de elevi performanţi, dar şi lucrările sale de specialitate.  
Ca director a creat un stil managerial inconfundabil, impunând cu eleganţă şi 

motivând prin exemplul personal. Instituţia a înscris repere importante sub 
conducerea sa: a parcurs sinuoasa perioadă de tranziţie şi a dobândit statutul de 
colegiu naţional. 

Din dorinţa de a omagia munca şi dăruirea celor patru personalităţi enumerate 
mai sus, propunem acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare  al municipiului Fălticeni 
profesorului universitar Ştefan Sorin Gorovei, colonelului(r) Ion Aciubotăriţei şi 
acordarea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare profesorului Artur Gorovei 
şi profesorului Bogdan Grigoriu, pentru meritele deosebite avute. 

 
INIŢIATORI 

  1. Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman____________ 
2. Viceprimar, ec.Gheorghe Aldea_________________ 
3. Consilier local, of(r).Vasile Amariei_______________ 
 4. Consilier local, ing.Gheorghe Arteni ______________ 
5. Consilier local, Costel Artene ___________________ 
 6. Consilier local, prof.Mihaela Bărbăcuţ_____________ 
7. Consilier local, ing.Cristian Bărăscu______________ 

     8. Consilier local, prof.Constantin Bulboacă ____________ 
     9. Consilier local,  ing.Constantin Bulaicon_____________ 
   10. Consilier local, of.(r)Viorel Dominte _______________ 
   11. Consilier local, ed.Maria Dulgheriu _______________ 



  

   12. Consilier local, ing.Liviu Grigoraş_________________ 
    13. Consilier local, ing.Cornelia Ilie___________________ 
   14. Consilier local, prof.Gabriel Matei_________________ 
   15. Consilier local, jr.Bogdan Murariu_________________ 
  16. Consilier local, prof.Ioan Mihai___________________ 
   17. Consilier local,ing.Matei Pintilie __________________ 
   18. Consilier local, prof.Vasile Sburlea________________ 
    19. Consilier local, prof.Laurenţiu Tomescu ____________ 
     20. Consilier local, prof.Mihai Vitcu ___________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

 
                        Nr. 26658 / 12.12.2013 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot ărâre privind acordarea Titlului de Cet ăţean de Onoare al 
Municipiului F ălticeni profesorului universitar Ştefan-Sorin Gorovei, colonelului(r) Ion 

Aciubot ări ţei şi acordarea post – mortem a Titlului de Cet ăţean de Onoare  
profesorului Artur Gorovei şi profesorului Bogdan Grigoriu  

 

 
Ştefan-Sorin Gorovei s-a născut la 28 iulie 1948, în Fălticeni, jud. Suceava. A devenit licenţiat 

în istorie în anul 1971, iar în anul 1993 a obţinut titlul de doctor în istorie. Are ca domeniu de interes 
Istoria Evului Mediu românesc şi a epocii premoderne (istoria Puterii, istorie politică, socială, 
culturală; genealogie; heraldică; istoria oraşelor; istorie eclesiastică; istoriografie). 
 În anul 1978 primeşte Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, iar în 2004 Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de Ofiţer. 

Este membru-fondator (membre académicien) al Academiei Internaţionale de Genealogie 
(1998), membru al Societăţii „Majestas” pentru promovarea studiului suveranităţii (1985), membru al 
Asociaţiei Istoricilor Europeni (1985), membru-fondator al Comisiei Naţionale de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (1971). A fost membru în comitetele de redacţie ale 
următoarelor publicaţii: „Analele Putnei”; „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
(seria istorie); „Arhiva Genealogică”; „HERB. Revista Română de Heraldică”; „Revista de Istorie 
Socială”; „Revue des Études Roumaines”. 

A îndeplinit rolul de membru în echipele de cercetare ale următoarelor proiecte (granturi): 
– Ţara Moldovei între Commonwealth-ul bizantin şi Republica Christiana: metafore, simboluri şi 

concepţii ale puterii în secolele XIV–XV. Un studiu al imaginarului politic (proiect finanţat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării; director de proiect: Alexandru-Florin Platon, profesor la Facultatea 
de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), 2006. 
– Documentele Mănăstirii Putna (1466–1775) (proiect desfăşurat pe bază de contract cu Mănăstirea 
Putna, în cadrul Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare”; director de proiect: Maria 
Magdalena Székely, conferenţiar la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi), 2006. 
– Minoritatea armeană din Iaşi: identitate şi coexistenţă (proiect de cercetare pe bază de grant al 
Academiei Române; director de proiect: Stela Rodica Cheptea, cercetător ştiinţific principal I la 
Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi), 2004. 
– Ideologia medievală a Puterii (program de cercetări sub egida Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”), 
1993. 

A prezentat comunicări la diverse congrese, colocvii, simpozioane, la sesiuni ale unor instituţii 
de cercetare sau învăţământ superior; în şedinţe publice de comunicări ale Comisiei Naţionale de 
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (Bucureşti şi Iaşi); etc. 

 
Colonelul Ion Aciubotăriţei, s-a născut pe 27 aprilie 1934 în localitatea Arghira, comuna 

Preuteşti. După ce a urmat cursurile şcolii primare la şcoala din localitatea natală, din clasa a V-a a 
devenit elev la Gimnaziul “Nicu Gane”. Este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor, a dat noi dimensiuni de dezvoltare şi dotare a acestei forme de 
ajutor reciproc, în prezent numărul membrilor ei fiind de peste 20.000. Totodată, aici funcţionează un 
atelier de tâmplărie şi unul de cizmărie, care prestează servicii pentru pensionari, cu reducere de 
20%, cabinete medicale, sunt maşini de transport, un club şi o mică bibliotecă. Colonelul Ioan 
Aciubotăriţei s-a preocupat de dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii CARP Fălticeni, a iniţiat 
acţiuni de divertisment, cultural-artistice şi sportive dar şi de sprijinire a celor aflaţi în situaţii speciale 
organizând numeroase activităţi cu caracter caritabil.  



  

 
Artur Gorovei (1864-1951) a fost una dintre cele mai importante figuri ale folcloristicii 

româneşti. Şi-a închinat viaţa şi opera cercetării tradiţiilor ţărănimii, vechilor credinţe, datinilor şi 
obiceiurilor, riturilor de trecere etc., pe care le-a valorificat în volume de referinţă. În 1898 publică 
culegerea Cimiliturile românilor, cel dintâi corpus de texte al acestei specii, apoi Datinile noastre de 

naştere (1909), Datinile noastre de nuntă (1910), Credinţi şi superstiţii ale poporului 

român (1915), Descîntecele românilor (1931), Artistul Matei Millo,1932, Noţiuni de 

folclor (1933), Ouăle de Paşti (1937), Folticenii, cercetări istorice asupra oraşului (1938) Fondator şi 
director al primei reviste româneşti de folclor, Şezătoarea (Fălticeni 1892-1929). În 1899 a fost ales 
vicepreşedinte al Societăţii Americane de Folclor din Chicago, iar din 1915 devine membru 
corespondent al Academiei Române. Pentru meritele sale deosebite, Academia Română l-a ales 
membru de onoare în 1940. 

 

Bogdan Grigoriu a fost o prezenţă activă în viaţa şcolii căreia i s-a dedicat fără rezerve. 
Regretul generat de încetarea din viaţă a profesorului Bogdan Grigoriu, fost director al Colegiului 
Naţional “Nicu Gane” Fălticeni între anii 1987 - 2003 ne face să dăm în acest moment glas 
sentimentelor şi recunoştinţei pentru a sublinia rolul de excepţie pe care l-a avut în evoluţia şcolii 
fălticenene omul bun, sfătos şi calm, profesorul de matematică, care face parte dintr-o galerie de 
elită, căreia îi sunt mărturie vie atâtea generaţii de elevi performanţi, dar şi lucrările sale de 
specialitate. Ca director a creat un stil managerial inconfundabil, impunând prin eleganţă şi motivând 
prin exemplul personal. 

 

      
 Director General, 

     Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică, 
 jr.Buhlea Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 
R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                                                                            
        CONSILIUL LOCAL     
                                                         Proiect  
   

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea„Strategiei de dezvoltare local ă a Municipiului F ălticeni, 

Jude ţul Suceava pentru perioada 2014 – 2020”  
 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 23397/04.11.2013; 
            - raportul de specialitate al D.G.A.O.P., înregistrat la nr.23398/04.11.2013 ; 
          În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „b”, alin. 4, lit „e”,  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„Strategia de dezvoltare local ă a Municipiului F ălticeni, 
Jude ţul Suceava pentru perioada 2014 – 2020”, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. –Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 

               AVIZAT 
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU 

     Jr.  Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                                                                                             Nr. _______/______ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare local ă a Municipiului F ălticeni  

pentru perioada 2014 - 2020 
 
 
Orice comunitate urbană modernă trebuie să identifice şi să promoveze o 

viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare.  
Conform art.36, alin.(4) lit.(e) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local aprobă 
strategiile de dezvoltare economică, socială şi de mediu ale unităţii administrativ-
teritoriale. 
            Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de 
dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Principiile care au stat la baza 
procesului de planificare strategică au fost implicarea comunităţii, transparenţa, 
obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 
   Pentru stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare a municipiului pe 
perioada 2014-2020, au fost implicaţi factori deopotrivă de importanţi: actori politici 
prin Consiliul Local, instituţionali prin reprezentanţii instituţiilor locale din cadrul 
grupurilor de lucru, ai mediului economic şi comunităţii locale. Deasemenea strategia 
a fost supusă dezbaterii publice în urma căreia am primit semnale pozitive din partea 
fălticenenilor. 

Au fost stabilite o serie de priorităţi strategice, după cum urmează: 
• Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice, 
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, 
• Dezvoltarea IMM-urilor, 
• Dezvoltarea durabilă a municipiului Fălticeni, 
• Dezvoltarea infrastructurii sociale, 
• Dezvoltarea resurselor umane, 
• Dezvoltarea turismului local şi zonal, 
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
• Protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii mediului (apă, aer, sol), 
• Dezvoltarea societăţii civile. 

Scopul strategiei este acela de realizare a unei abordări unitare şi 
multisectoriale, pentru îmbunătăţirea sistemelor locale de planificare şi dezvoltare, de 
atragere a investiţiilor, de sprijinire a mediului economic şi turistic, rezvoltarea 
resurelor umane, în vederea creşterii bunăstării şi calităţii vieţii. 

Având în vedere cele prezentate, propun consiliului local spre analiză şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
Municipiului Fălticeni pentru perioada 2014 – 2020. 

 
                                                                                    

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                               

 
 



  

 
 
    ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ  
 

Nr.             / 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare local ă a Municipiului F ălticeni  

pentru perioada 2014 - 2020 
 
 

 
Planificarea strategică reprezintă un proces sistematic, prin care orice 

municipalitate îşi stabileşte anumite priorităţi, care sunt esenţiale pentru îndeplinirea 
misiunii ei, în acord cu evoluţia mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 
Este foarte important ca la nivelul unei instituţii să se acţioneze pe baza unei 
planificări strategice în acord cu strategia adoptată la nivelul instituţiei. O strategie 
reprezintă cadrul care determină natura şi stabileşte direcţia de 
dezvoltare/funcţionare a unei instituţii. Strategia are rolul de a ajuta la stabilirea unei 
direcţii unitare pentru instituţie pe baza obiectivelor sale operaţionale şi furnizează 
baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acestora spre atingerea 
obiectivelor propuse. 

Astfel obiectivul general asumat al acestei strategii îl constituie stabilirea unui 
cadru general de dezvoltare pe perioada 2014-2020 a municipiului Fălticeni. În acest 
context se doreşte dezvoltarea municipiului prin creşterea capacităţii sale economice, 
astfel încât acesta să devină un centru de referinţă în domeniul economic, precum şi 
un centru cultural, sportiv, turistic şi cu o bază educaţională modernă. 

La iniţiativa primarului Municipiul Fălticeni a fost elaborată “Strategia de 
Dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni” ale cărei priorităţi strategice sunt: 

• Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice, 
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, 
• Dezvoltarea IMM-urilor, 
• Dezvoltarea durabilă a municipiului Fălticeni, 
• Dezvoltarea infrastructurii sociale, 
• Dezvoltarea resurselor umane, 
• Dezvoltarea turismului local şi zonal, 
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
• Protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii mediului (apă, aer, sol), 
• Dezvoltarea societăţii civile. 

Având în vedere cele menţionate anterior, susţin oportunitatea şi temeinicia 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală. 
 
 

Director general DGAOP,        
            Jurist Paul Buhlea 
 

 
 
 
 



  

 
 

                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

 
                                                                                                     Proiect 

     
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor de urgen ţă familiei reprezentate de 

doamna Apopei Mariana  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26666/12.12.2013; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public asistenţă socială, 
înregistrat la nr. 26290/09.12.2013;  

- prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 
9/24.02.2011; 

- cererea d-nei Apopei Mariana înregistrată la nr.26290/09.12.2013; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 5, 

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 alocarea de la bugetul local a sumei de  500 lei reprezentând ajutor 
de urgenţă pentru familia reprezentată de doamnaApopei Mariana, domiciliată în 
municipiul Fălticeni, str.  Nicolae Bălcescu, bl. 2D, sc.A, ap. 18,  judeţul Suceava. 
Art.2:  Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va  asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
 
                       INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
                                                                                                         Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                      Jr.  Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                            PRIMAR  
                                                                                                 Nr.  26666/12.12.2013 

 
 
 

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

 familiei reprezentate de doamna Apopei Mariana 
 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 9/24.02.2011 este 
reglementat modul de acordare a ajutorului bănesc de urgenţă pentru categoriile de 
familii şi persoane singure aflate în situaţii de risc şi în situaţii excepţionale, pe bază 
de anchetă socială, altele decât cele prevăzute de lege, şi anume: familiile şi 
persoanele singure care nu sunt beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat  şi cele care nu realizează venituri sau care au venituri reduse pe 
membru de familie sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat pentru: 
înmormântare, calamităţi naturale, incendii, accidente, probleme de sănătate sau alte 
situaţii care nu sunt prevăzute de lege. 

Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din 
motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi 
asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 
integrare socială, la care se adaugă şi alte categorii sociale, preponderente fiind 
persoanele vârstnice, familiile monoparentale, familii cu mulţi copii, cu venituri mici 
sau fără venituri. 
           Prin cererea înregistrată la nr. 26290/09.12.2013, d-naApopei Mariana, 
domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Bălcescu, bl. 2D, sc. A, ap. 18, judeţul 
Suceava, a solicitat acordarea unui ajutor financiar necesar pentru acoperirea 
parţială a cheltuielilor pe care le-a suportat cu înmormântarea soţului, care  a 
decedat la data de 28.11.2013. 
 Având în vedere situaţia deosebită a solicitantei, aceasta având şi un copil  
minor în întreţinere, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local alocarea de la 
bugetul local a sumei de 500 lei reprezentând ajutor de urgenţă pentru familia 
reprezentată de doamnaApopei Mariana, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. 
Nicolae Bălcescu, bl. 2D, sc. A, ap. 18, judeţul Suceava. 
 
 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL  
    
                                                                                                                     Proiect 
 
     

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna 

NOIEMBRIE 2013 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26682/12.12.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 
26683/12.12.2013; 

      -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 8124/10.12.2013, nr. 
7763/12.12.2013, nr. 3707/06.12.2013, nr. 982/12.12.2013, nr. 2216/12.12.2013, 
2828/06.12.2013 şi 1466/03.12.2013; 

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, tineretului 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 deplasarepentru luna NOIEMBRIE2013, 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 C ătălin Coman  

 
       A V I Z A T 

SECRETAR MUNICIPIU                                                                                     
   Jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumireaunit ăţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/noiembrie 

2013 

1. Colegiul tehnic “MihaiBăcescu” 

Fălticeni 

13 2105,95lei 

2. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

3 273 lei 

3. G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 160 lei 

4.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

4 586 lei  

5.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 530 lei 

6.  Colegiul   “ Vasile Lovinescu” Fălticeni 20 2637 lei 

7. Şcoala Gimnazială “Ioan Ciurea” 

Fălticeni 

3 336 lei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                          PRIMAR  
    
 
                                                                                                    Nr. 26682/12.12.2013 

 
     

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

pentru luna NOIEMBRIE 2013  
   

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 noiembrie 2013, suma 
totală fiind de  6.627,95 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 NOIEMBRIE 2013.  

 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
                             ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direc ţia economic ă 
 

                                                                                                                                                                                      
Nr. 26683/12.12.2013 

 
 
 
 

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

navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 20 13 
 
 
 
            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 educaţiei naţionale nr. 1/2011 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 noiembrie 2013, suma 
totală fiind de 6.627,95 lei.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                           Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului privat al 

municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de preem ţiune al proprietarilor 
construc ţiilor 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26722/12.12.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 
26723/12.12.2013; 
 -cererile persoanelor indreptatite la cumpărarea terenurilor aferente 
construcţiilor; 

- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. REVAL S.R.L. Suceava; 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. b), art. 45, 
alin. 3) şi art. 123, alin. (1), (3) şi (4) 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 vânzarea suprafetelor de teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1 , cu respectarea dreptului de 
preemţiune pentru proprietarii constructiilor autorizate in conditiile legii. 

              Art. 2.  Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 se 
stabileşte în baza rapoartelor de evaluare anexate la prezenta hotărâre, întocmite de 
către S.C. REVAL S.R.L. Suceava, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 18 m.p. teren, situată pe str. Halei, f.n.  –  1900 lei; 
2. suprafaţa de 58 m.p.   teren, situată pe str. 13 Decembrie, f.n. – 6800  lei. 

      Art. 3. Pretul terenurilor se achită integral la data autentificării contractelor 
de vânzare-cumpărare. 
                 Art. 4. Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de 
evaluare a terenurilor  supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi 
suportate de către cumpărători. 

     Art. 5.  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de 
specialitate, va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 
                      INIŢIATOR,  
                        PRIMAR,  
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
                                                                                                    Av izat   
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 



  

 
 

Anex ă la H.C.L. nr.  _____ / 19.12.2013 
 
 
 
 

Nr. 
Crt.  

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânz ării 

Numele si 
prenumele/adresa 

cump ărătorilor 
terenurilor  

1. suprafaţa de 18 m.p. teren, situată 
pe str. Halei, f.n. 

Moroşanu Rodica, 
dom. în 

mun.Fălticeni, 
str.Maior Ioan, bl. 

3, sc. C, ap. 2, 
administrator al 

S.C.DISTRIB S.R.L.  

2. suprafaţa de 58 m.p.   teren, situată 
pe str. 13 Decembrie, f.n. 

 

S.C.GANE COM 
S.R.L. Fălticeni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
                                                                                           Nr.  26722 / 12.12.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “vânzarea, concesionarea si 
închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. Prin derogare …     
în cazul în care consiliile locale sau judetene hotarasc vânzarea unui teren aflat în 
proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, 
constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune  
la cumpărarea terenului aferent constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe 
baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz”. 
 În urma identificării terenurilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 123, 
alin. 3 din Legea nr. 215/2001, propun vânzarea acestora cu respectarea dreptului de 
preemţiune al proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 
     1.  suprafaţa de 18 m.p. teren, situată pe str. Halei, f.n.  –  1900 lei; 

2. suprafaţa de 58 m.p.   teren, situată pe str. 13 Decembrie, f.n. – 6800  lei. 
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 

Local proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafe ţe de teren 
apar ţinând domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea 
dreptului de preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA TEHNICĂ 

Nr. 26723 / 12.12.2013 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor 

 
 
 

Consiliile locale hotărăsc vânzarea terenurilor aflate în proprietatea privată a 
unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, iar constructorii de 
buna-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea 
terenului aferent constructiilor.  
 Domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri 
mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute în domeniul public şi, potrivit 
dispoziţiilor art. 121, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, acesta este supus dispoziţiilor de drept comun, 
dacă prin lege nu se prevede altfel.  

Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul local sau judetean, după caz. 

Având în vedere că suprafeţele de teren supuse vânzării nu pot face obiectul 
unei licitaţii publice, considerăm legală şi oportună vânzarea suprafe ţelor de teren 
apar ţinând domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului 
de preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor.  
 
 
 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Ing.Anton Naforni ţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                    FĂLTICENI 

                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
         privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2014 
  

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
 -expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, 
înregistrată la nr. ………../.11.2014;   
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la 
nr……../.11.2014; 

Având în vedere: 
-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 286, art. 287, art.288 şi art.292 din Legea nr. 571/2003  privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Titlul IX, punctele 222 şi 224 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Hotărârea Guvernului nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.61/29.05.2013 cu privire la zonarea străzilor din 
intravilanul şi extravilanul municipiului Falticeni; 

-Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47, art.49 şi art. 115 
alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                                HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile , 
în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2014, astfel cum sunt redate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 2.  Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin 
aplicarea cotei de 0.1% asupra valorii clădirilor, determinată  în anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3.  Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice este de 1,3% din 
valoarea  înregistrată în contabilitate pentru cladirile reevaluate în ultimii trei ani 
anteriori anului fiscal de referinţa şi de 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate 
în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă si de 30% pentru cladirile care nu 
au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta 2014. 

 Art. 4.  Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe 
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate 
egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele 
enunţate, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 



  

   Art. 5.  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren 
şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către 
persoanele fizice si juridice  până la data de 31.03.2014, se acordă o bonificaţie de 
10%. 

. 
Art. 6.   Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, 

datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de 
până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art. 7.  (1) Persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe 
clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat după cum urmează: 

a) cu 65% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de 

domiciliu; 
c) cu 300% pentru cea de a treia clădire şi următoarele în afara celei de la 

adresa de domiciliu. 
Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri 

dobândite prin succesiune legală. 
(2)Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii 

clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de 
proprietar. 

(3)Contribuabilii care intră sub incidenţa alin. (1) au obligaţia să depună o 
declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror 
rază teritorială sunt situate clădirile respective. 

Art. 8 .  Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale 
datorate pe anul 2014 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2014. 

Art. 9 .  Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ-Control-Achiziţii, 
Serviciul Urbanism şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
      INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
      Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 
 

               Avizat, 
                                                                                          Secretar mun icipiu, 

                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2014 
 
 
 Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în 
limitele şi în condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le 
are în domeniul stabilirii impozitelor şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu 
data de întâi ianuarie a anului următor prevăzute la art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, coroborat cu prevederile Legii 
nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG 
nr. 44/2004 – privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, Serviciul Impozite şi Taxe locale al 
municipiului Fălticeni propune spre analiză prezentul raport privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, conform anexei. 
 Potrivit art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost 
modificat prin Legea nr. 343/2006, nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute 
pentru anul fiscal 2013 poate fi majorat anual cu până la 20% de către consiliile 
locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) – autovehicule de transport 
marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, şi alin.(5) – combinaţii de 
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de transport marfă cu masă 
totală maximă autorizată de peste 12 tone. De asemeni, aceeaşi excepţie se aplică şi 
în cazul art. 295 alin. (11) care reglementează taxele judiciare de timbru, taxele de 
timbru şi taxele extrajudiciare de timbru. 
 Având în vedere aceste aspecte legislative şi faptul că majoritatea 
contribuabililor, atât persoane juridice cât şi persoane fizice, manifestă dificultăţi 
economico-financiare, executivul propune, pentru anul 2014, menţinerea impozitelor 
şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice la nivelul minim stabilit de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2014, executivul propune şi acordarea unor facilităţi fiscale, 
respective acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe clădiri a impozitului/taxei pe teren şi impozitului pe mijloace de 
transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la 
data de 31 martie a anului fiscal. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre  privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2014. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 

 
 
 
 



  

 
     MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                    Nr.            /        
    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2014 
 
 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, a H.G nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Consiliul Local adoptă hotărâri privind 
stabilirea de impozite şi taxe locale între limitele şi în condiţiile legii. 

Impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice se calculează conform 
art.251 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

 
Cota impozitului pe clădiri pentru persoane juridice se stabileşte prin hotărâre a 

Consiliului Local şi poate fi cuprinsă între 0,25% -1,5% inclusiv, aplicată la valoarea de 
inventor a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, conform art.253 alin.2 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileste 
de consiliul local între: 
a)10% si 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă; 
b)30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă. 

Pentru anul 2014, se propune aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii de inventar 
a clădirii aflată în proprietatea contribuabilului, conform art. 253 alin.2 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care clădirea nu 
a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri 
este de 10% şi în cazul în care clădirea nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 30%, cota ce se aplică la valoarea de 
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în 
care s-a efectuat prima reevaluare, conform art. 253 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cumodificările şi completările ulterioare. 
 

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată 
a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare 
ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 
 

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit art. 258 alin.2 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul suprafaţa 
terenului, exprimată în hectare, zona şi rangul localităţii în care este amplasat terenul 
conform încadrării făcute de Consiliul Local 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - terenuri cu construcţii şi 
impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - orice altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice este 
prevăzut în anexa. 

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau 
private a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor fizice şi juridice, se stabileşte taxa pe 



  

teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
 

Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică înmatriculate/înregistrate - 
calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora este stabilit in anexa. Impozitul pe 
mijloacele de transport pe apă, impozitul pe mijloacele de transport în cazul unor remorci, 
semiremorci - calculat în funcţie de masa totală autorizată a acestora este prevăzut în anexa. 
Impozitul pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone este prevăzut 
în anexa. Impozitul pe vehiculele fără capacitate cilindrică evidenţiată este prevăzut în 
anexa. 
Impozitul pe mijloacele de transport este reglementat de prevederile Titlului IX, capitolului IV, 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se 
aplică atât persoanelor fizice şi juridice. 
 

Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 
altor avize, potrivit art.267 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
prevazute în anexa . 
 

Cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevazută la art.270 alin (4) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de 
Consiliul Local fiind cuprinsă între 1% si 3%, propunându-se pentru anul 2014 o cotă de 3% 
din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevazută la art.271 
alin.2 din Codul Fiscal, se stabileşte astfel: în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică suma este de 38 lei/mp sau fracţiune de mp, iar în cazul 
oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 28 
lei/mp sau fracţiune de mp. 
 

Taxele pentru folosirea temporară a locurilor publice sunt cele prevazute în anexa. 
 

Taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr.117/1999 – privind taxele 
extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în 
anexa. 
 

Bonificaţia prevazută la art.255 alin.2, art.260 alin.2 si art.265 alin 2 din Legea nr . 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare poate fi de pana la 
10% inclusiv şi se stabileşte astfel: 
- 10 % în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2013 inclusiv, a impozitului/taxa pe 
clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport  datorat de către 
contribuabilii persoane fizice; 
- 10% în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2013 inclusiv, a impozitului/taxa pe 
clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport pentru 
contribuabilii persoane juridice. 
 
Luând în considerare modificarile legislative pe de o parte, precum şi faptul că impozitele şi 
taxele trebuie să constituie resursele financiare ale bugetului local al municipiului Fălticeni, 
pe de altă parte, este necesara majorarea  impozitelor pentru cladiri si terenuri la nivelul 
stabilit prin HG 1309/27.12.2012 şi propunem proiectul de hotărâre în forma redactată şi 
prezentată alăturat. 

 
Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXA la H.C.L. nr.      /2013       
 

ANEXA 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul fiscal 
2014 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfasurată 
la clădiri in cazul persoanelor fizice ,în functie de zona în care este 

amplasată clădirea(A,B,C,D) 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

VALORILE IMPOZABILE  
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata 

PENTRU CLADIRILE APARTINAND CONTRIBUABILILOR PERSOA NE FIZICE 
 Art.251(3) 
 

 Valoarea impozabilă 
- lei/m.p.- 

TIPUL CLADIRII 
 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice si 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 

sau încălzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din caramida arsă sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
A- 2244 
B- 2151 
C- 2057 
D-1964 

 

A- 1332 
B- 1277 
C- 1221 
D- 1166 

B. Cladire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din caramidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

A- 601 
B- 584 
C- 559 
D- 533 

A- 382 
B- 366 
C- 350 
D- 334 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat 
sau cu pereţi exteriori din caramida arsă sau 
din orice alte materiale rezultate in urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

A- 382 
B- 366 
C- 350 
D- 334 

A- 343 
B- 329 
C- 315 
D- 300 

D. Cladire anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din caramidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

A- 228 
B- 219 
C- 209 
D- 200 

A- 151 
B- 145 
C-  139 
D-  132 

E.În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 
alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la  
lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădiriii 



  

 
 
 
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVIL AN- TERENURI CU 

CONSTRUCŢII – PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE 
(lei/hectar) 

Art. 258 alin. (2) 

Zona în cadrul localităţii  
Nivelul impozitului, pentru localitate 

 de rangul II, stabilit pentru anul fiscal 2014 
-lei/ha- 

A 7553 
B 5269 
C 3335 
D 1763 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVIL AN - 
PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE ORICE ALTĂ CATEGORIE DE 

FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  
(lei/hectar) 

Art. 258 alin. (4) 

 
NIVELUL PENTRU ANUL 2014 

-lei/ha- 
Zona Nr. crt. Categoria de folosinţă 

A B C D 
1 Teren arabil 112 84 76 60 
2 Păşune 84 76 60 52 
3 Fâneaţă 84 76 60 52 
4 Vie 184 140 112 76 
5 Livadă 212 184 140 112 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 112 84 76 60 
7 Teren cu ape 60 52 32 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x 
9 Neproductiv x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVIL AN 

(lei/hectar) 
Art. 258 alin. (6) 

NIVELUL  PENTRU ANUL 2014 
-lei/ha- 
Zona 

Nr. Crt.  
Categoria de folosinta 

A B C D 
1 Teren cu construcţii 74 64 57 46 
2 Arabil  120 110 99 88 
3 Paşune 67 60 48 42 
4 Faneaţă 67 60 48 42 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazută la nr. 

crt.5.1 
132 122 110 101 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 
6 Livadă pe rod, alta decat cea prevazută la 

nr. crt. 6.1 
134 122 110 101 

6.1 Livadă pana la intrarea pe rod X X X X 
7 Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, 

cu excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1 
38 32 26 17 

7.1 Padure in varstă de pana la 20 de ani si 
padure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul decat cel cu amenajări 
piscicole 

14 12 4 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 82 71 62 46 
9 Drumuri si căi ferate x x x x 
10 Teren neproductiv x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITOLUL IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PERSOANE FIZIC E/ 
PERSOANE JURIDICE 

Art. 263 alin. (2) 
 I.  Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

NIVELUL TAXEI PENTRU ANUL 2014  
Suma in lei pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau fracţiune din aceasta 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

Persoane fizice/Persoane juridice 

I . Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv 8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 
cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 
cm³ si 2600 cm³ 72 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 
cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cm³ 290 

6.Autobuze, autocare, microbuze 24 
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima 
autorizată de până la 12 tone inclusiv 30 

8.Tractoare înmatriculate 18 
II. Vehicule înregistrate ( lei/200 cm3) 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cm3 3 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cm3 5 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 100lei/an 
 
  

II.  Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone 

Art. 263 alin. (4) 

Impozitul 
(lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

I. două axe 

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

II. 3 axe 



  

 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 

 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 

 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 

 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 

 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472 

 7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 

III. 4 axe 

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 

 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 

 6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 
 

 

III.  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art. 263 alin. (5)3) 

Impozitul 
(lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

I. 2+1 axe 

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

 3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 

 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310 

 9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II. 2+2 axe 

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 

 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 

 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 



  

 9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III. 2+3 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV. 3+2 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V. 3+3 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 
 
 

IV.Remorci, semiremorci sau rulote 
Art. 263 alin. (6) 

NIVELUL STABILIT PENTRU ANULFISCAL 2014 

Masa totală maximă autorizată Impozitul , in lei/an 

a. Până la o tonă inclusiv 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d. Peste 5 tone 64 

V. Mijloace de transport pe apă 
Art. 263 alin. (7) 

NIVELUL STABILIT PENTRU ANUL FISCAL 2014 
 

Impozitul ,in lei/an 
1.Luntre, bărci fara motor, scutere de 
apă,folosite pentru uz si agrement personal 

21 

2. Bărci fără motor folosite in alte scopuri 56 
3.Bărci cu motor 210 
4.Nave de sport si agrement  964 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi impingătoare: X 
a) pana la 500 CP inclusiv 559 
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1398 
d)peste 4000 CP                                         2237 
7.Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau 
fracţiune din acesta 

182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 
tone inclusiv 

182 

b) cu capacitatea de incărcare de peste 1500 
tone şi până la 3000 tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de incărcare de peste 3000 
tone 

490 



  

 
 
 
 
CAPITOLUL V - TAXE PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATELOR, 

AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
Art. 267 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

NIVEL PENTRU ANUL 
FISCAL 2014 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, in lei 

a) până la 150 m,2 inclusiv 7 

b) între 151 şi 250 m,2 inclusiv 8 

c) între 251 şi 500 m,2 inclusiv 11 

d) între 501 şi 750 m,2 inclusiv 14 

e) între 751 şi 1.000 m,2 inclusiv 17 

f) peste 1.000 m2 
17 + 0.01 lei/m.p. pentru 

fiecare m.p. care depăşeşte 
1.000 m.p. 

267 alin.(4) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

10 lei 
 pentru fiecare m.p. afectat 

267 alin.(5) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea 
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% 
din  valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 
267 alin.(6) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri este egala cu 2% din  valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 
Art. 267 alin.(7) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afişaj, a firmelor şi reclamelor 

10 lei  
pentru fiecare mp de 
suprafata ocupata de 

constructie 

267 alin.(8) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri este egala cu 2% din  valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 
Art. 267 alin.(9) 
Taxa pentru eliberararea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 
parţială a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă 
a construcţiei 

Art. 267 alin.(10) 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală 
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
Art. 267 alin. (11) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 
si branşamente la reţele publice de apa, canalizare,gaze, termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

16 lei 

Art. 267 alin. (12) 
 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

18 

Art 267 alin. (13) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 

11 



  

Art 268. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a 
altor autorizaţii similare 

Art 268 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice: 

96 lei 

Autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi economice se vizează anual, până la data de 31 
decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei.  
Art 268 alin. (4) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 96 lei/an sau 24 lei/trimestru 

Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului 
public de catre agentii economici in perioada 01.05.2014 -
31.10.2014(terase  sezoniere) 

3,5 lei/m.p./lună 

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice: 
X 

Lei/mp/zi 
a. pentru comecializare de carte, presa 1 leu/mp/zi 
b. pentru utilizarea casutelor alate in piata civica  3 lei/mp/zi 
c. pentru prezentare si comrecializare alte produse 6 lei/mp/zi 

Nu datoreaza taxa institutiile publice, asociatiile si fundatiile umanitatre, pentru activitati non-
profit organizate in interesul comunitatii locale. 

Taxa pentru un loc de parcare în sistemul de parcare pe bază de 
abonament sau contract de folosinţă. 

 
X 

Taxa parcare pentru parcarile publice cu plata 0.5lei/30minute/loc parcare 
Taxa parcare pentru parcarile publice cu plata 1 leu/ora/loc parcare 
Abonamentzilnic 5 lei/zi/loc parcare 
Abonament lunar 40 lei /luna /loc parcare 
Abonament bianual 150 lei/6luni/loc parcare 
Abonament anual 240 lei/12luni/loc parcare 
Taxa utilizare loc parcare agenti economici 15 lei/luna/loc parcare 
Taxa parcare pentru parcari de resedinta  72 lei/an/loc parcare 
Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfaşurarea activitaţii de alimentaţie publică 

x 

Suprafata: 0- 50 mp 360 lei 
Suprafata: 51-100 mp 500 lei 
Suprafata: 101-150 mp 750 lei 
Suprafata mai mare de 150mp 1200 lei 
Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor activitati 
pe domeniul public si privat( spectacole, campanii promotionale, 
focuri de artificii, expozitii, caravane, etc)*) 

100 

*)Nu datoreaza taxa institutiile publice, asociatiile si fundatiile umanitatre, pentru activitati non-
profit organizate in interesul comunitatii locale. 
Taxa pentru autorizare stâni 60lei/stână/an 
Taxă pentru autorizatie transport in regim de taxi si in regim de 
inchiriere 

96 lei/an 

Taxă pentru autorizatie transportator 600 lei/5 ani 
Taxă parcare taxi 10 lei/loc de parcare/an 

Taxă pentru utilizarea echipamentelor aparţinând municipiului 
Fălticeni 

Tractor: 60 lei/oră 
Încărcător frontal: 110 lei/ora 

Miniincarcator frontal: 60 
lei/ora 

 
TAXE SPECIALE ÎN DOMENIUL ST ĂRII CIVILE 



  

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sămbătă şi duminică 150 lei 

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, cu 
excepţia situaţiilor motivate prin acte medicale 

300 lei 

Taxa pentru eliberarea certificatului de divort 500 lei 
 

CAPITOLUL VI- TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 
RECLAMĂ Şl PUBLICITATE 

 
Art 270 alin. (4) 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate: 

3% din valoarea serviciilor de 
reclamă şi publicitate 

Art 271 alin. (2) 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

lei/m.p. sau fracţiune de 
m.p./an 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

38 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

28 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
lei/m.p 

Art 273  
Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ, competiţii 
sportive =2% asupra încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor. 
Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter 
ocazional=  5% asupra încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor. 
 
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 

 
 

 
CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE 

 
Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie : 

X 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu”       
2 lei prescolari, elevi, studenti 

4 leipensionari 
8 lei adulti 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  
3 lei grup 

6 lei individual 

Galeria oamenilor de seama  
2 lei grup 

4 lei individual 

Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 
2 lei grup  

4 lei individual 
Abonamente anuale elevi Muzeul de Arta „Ion Irimescu” 8 lei/an 
Taxa foto in cadrul muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură şi arheologie : 

X 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu” 150lei 
Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  5lei 
Galeria oamenilor de seama  5lei 
Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 5lei 
Taxa video in cadrul muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură şi arheologie : 

X 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  10 lei 



  

Galeria oamenilor de seama  10 lei 
Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 10 lei 
Pliante promovare muzee 2 lei 
Pixuri personalizate 3 lei 
Brelocuri 3 lei 
Vederi/ carti postale 2 lei 
Alte obiecte promo (dimensiuni mici) 2 lei 
CD/DVD  15 lei 
Taxa inchiriere spatiu Muzeul de Arta „Ion Irimescu” 50 lei/ora             
Taxa inchiriere sala Pictor „Aurel Baesu” si sala „Casa de cultura” 
Falticeni  

100 lei/ora 

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate 
în scopul obţinerii de venit 

15  lei/zi 

Taxa anuală pentru vehicule lente 30 lei/an 

Taxa pentru eliberare copii dupa documente aflate in arhiva 
Primariei municipiului Falticeni 

10 lei/pagina 

Taxă eliberarea certificatelor de atestare fiscala 4 lei 

Taxă furnizarea informatiilor referitoare la rolul nominal unic 10 lei 

Taxa pentru acordul de libera trecere si oprire pentru mijloacele de 
transport in zonele cu restrictie de circulatie 

Lei/pe 
luna/vehicul 

Lei/pe zi/vehicul 

a)pentru masa totala cuprinsa intre 3.501 si 5.000 kg 100 10 

b)pentru masa totala cuprinsa intre 5.001 si 12.000 kg 200 20 

c)pentru masa totala cuprinsa intre 12.001 si 15.000 kg 300 30 

d)pentru masa totala peste 15.000 kg 400 40 

Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare a vehiculelor 
pentru care nu exista obligatia inmatricularii. La nivelul prevazut 
mai jos se adauga contravaloarea placutelor de inregistrare 

Lei/vehicul  

-utilaje si mopede  20 

- atelaj hipo 10 

Taxa pentru circulatia vehiculelor agabaritice 150 lei/vehicul/transport 

Taxa multiplicare documente 
0,5 lei/pagina A4 alb-negru 

1 leu/pagina A4 color 
Taxa pentru eliberarea procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor,  
 

10 lei 

Taxe de utilizare Sala de Sport ”Gabriel Udisteanu” 
 

Activitati sportive pe echipe, desfasurate fara a fi necesara folosirea 
sisitemului de iluminat 

50 lei/ora 

Activitati sportive pe echipe, desfasurate atunci cand este necesara 
folosirea sistemului de iluminat  

75 lei/ora 

Activitati sportive individuale sau pe perechi, desfasurate fara a fi 
necesara folosirea sisitemului de iluminat 

7 lei/ora/persoana 

Activitati sportive individuale sau pe perechi, desfasurate atunci 
cand este necesara folosirea sistemului de iluminat 

10 lei /ora/ persoana 



  

Solicitantii pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu persoana responsabila cu 
administrarea salii de sport. Abonamentele se pot solicita pentru perioade minime de 4 ore/luna si 
maxime de 16 ore/luna. In cazul abonamentelor se acorda o reducere de 10% din taxele de utilizare 
prevazute mai sus. 

 
 

CAPITOLUL XIII - SANC ŢIUNI 
 
 
 

Art. 294 alin.(2) 
Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. 
(6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290; 
b)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 
264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. 
c)nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la 
înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor translative ale 
dreptului de proprietate; 
d)refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

 
LIMITELE MINIME  ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 

FIZICE 
 

Art. 294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, 
iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei 

Art. 294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 

JURIDICE 
 

Art. 294 alin.(6) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 
lei, iar cea de la lit. b)-d), cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei. 

Art. 294 alin.(6) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei. 

 
 



  

 
II.Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările 
ulterioare 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Extras din norma juridică - lei - 

 
CAPITOLUL I: Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de 
instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii 

publice 
 
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi 

locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de 
stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să 
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, 
adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă 
un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se 
plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe 
cap de animal: 

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

2. 

- pentru animale peste 2 ani 2 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

3. 

- pentru animale peste 2 ani 5 

4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor 
certificate medicale folosite în justiţie 

2 

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării 
numelui şi sexului 

15 

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii 
căsătoriei 

2 

8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a 
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 

9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de 
stare civilă 

2 

10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

 
CAPITOLUL II : Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea 

menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
 

1. Acte de identitate: X 



  

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru 
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru 
persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor 
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor 
români 
 

5 
 

2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 

  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

 
CAPITOLUL III : Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 

permiselor de conducere 
 

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală 
de conducători de autovehicule: 

X 

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 

6 

1. 

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, 
C1+E, D1+E, Tb şi Tv 

28 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat 
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în 
permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse 
de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a 
permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu 
au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu 
excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84 

 
CAPITOLUL IV : Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 

circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 
 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 
autovehiculelor şi remorcilor: 

X 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată 
de până la 3.500 kg inclusiv 

60 

1. 

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată 
mai mare de 3.500 kg 

145 

2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi 
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 

9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a 
autovehiculelor şi remorcilor 

414 

 
CAPITOLUL IV: Taxă pentru furnizare date 
 
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind 

furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi 
din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de 

5 



  

evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare 

CAPITOLUL V: Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere 

15 



  

 
R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                                                                            
        CONSILIUL LOCAL     
                                                         Proiect   
  

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere a tere nurilor şi spa ţiilor situate în 

Bazarul şi Pia ţa Agroalimentar ă 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. 23401/04.11.2013; 
            - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţia Pieţelor, înregistrat la 
nr.23402/04.11.2013; 
          În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct.16, 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 aprobăprelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 
situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2014 – 31.12.2014. 
           Art.2. –Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa 
Agroalimentară Fălticeni se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 14 lei/m.p./lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 23 lei/m.p./lună; 
           Art.3. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
este de 33 lei/m.p./lună 
Art.4. – Taxele pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Administraţia Pieţelor.  
  

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 

AVIZAT 
        SECRETAR MUNICIPIU 

Jr.  Mihaela Busuioc 
 
 
 
 



  

 
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

         MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                      PRIMAR 

 
 
 
 

                                                                                              Nr. 23401/04.11.2013 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de închiriere a  terenurilor 

şi spa ţiilor situate în Bazarul şi Pia ţa Agroalimentar ă Fălticeni 
 

 
  
 

Termenul de închiriere al spaţiilor şi terenurilor situate în Bazar şi Piaţa 

Agroalimentară, aprobat prin HCL nr. 117/20.12.2012, expiră la data de 31.12.2013, 

motiv pentru care se impune prelungirea acestuia pentru încă un an de zile, respectiv 

pentru perioada  01.01.2014 - 31.12.2014. 

Taxele  pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară rămân 

aceleaşi.  

 În considerarea celor expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi 

spa ţiilor situate în Bazarul şi Pia ţa Agroalimentar ă Fălticeni.  

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

                  ROMÂNIA 
        JUDEŢUL SUCEAVA 

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
            Direc ţia Administra ţiei Pie ţelor 
 
 
 
 
 
                                                                                                Nr.  

 
 
 
 

 
                       RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de închiriere a  terenurilor 
şi spa ţiilor situate în Bazarul şi Pia ţa Agroalimentar ă Fălticeni 

 
 
 
 
 
 Termenul de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa 

Agroalimentară Fălticeniexpiră la data de 31.12.2013. 

 În vederea încheierii noilor contracte se impune prelungirea duratei închirierii 

pentru încă un an de zile, începând cu data de 01.01.2014 şi până la data de 

31.12.2014. 

Ţinând cont de anumite influenţe de ordin economic şi financiar taxele  pentru 

folosirea locurilor publice din Bazar  şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni rămân aceleaşi, 

acestea fiind prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

 
 
 
                                                                          Director Adminstra ţia Pie ţelor 
                                                                                 Ing. Gulig ă Gheorghe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXA  H.C.L. nr. ____________ 
 

I. TAXE  PENTRU  FOLOSIREA  LOCURILOR  PUBLICE 
 
A. Taxe pentru vânzarea produselor  agroalimentare,  în pie ţe, din:  

 Taxe aprobate 
lei/ zi 

a) vehicule – căruţe  7 
b) autovehicule până la 1 tonă  15 
c) autovehicule până la 1 tonă cu remorcă  18 
d) autovehicule între 1 tonă şi 3,5 tone  35 
e) autovehicule peste 3,5 tone  50 
f) autovehicule peste 3,5 tone cu remorcă 
sau autotrenuri  

80 

 
B. Taxe pentru folosirea meselor ( tarabelor ) din  pie ţe : 
                                                                                5 lei / masă/zi       
C. Taxe pentru depozitarea temporar ă a mărfurilor(l ădi ţe,saci) pe 

platou şi în jurul meselor ( tarabelor ):  
( interzis depozitarea produselor pe c ăile de acces )   
                                                                            5lei /mp/zi                                                                             

D. Taxe pentru folosirea temporar ă a platourilor din pie ţe pentru 
expunerea spre vânzare de:  

 Taxe aprobate 
lei /mp/ zi  

a) flori naturale    
- producători particulari 
- agenţi comerciali 

 
4 
5 

b) răsaduri  5 
c) pomi fructiferi  5 
d) produse agroalimentare 5 
 
 

E. Taxe pentru vânzarea de:  
 Taxe aprobate 

 
a) păsări                                                               3lei/buc/zi 
b) păsări exotice 3lei/buc/zi 
c) peşti exotici  3lei/acvariu/zi 
d) pui de o zi  0,5lei/buc/zi 

 
 
 
 



  

II. TÂRG 
A. Expunerea spre vânzare a obiectelor de ocazie: 
 

 Taxe aprobate 
 

a) la masă  5 lei/mp/zi 
b) la platou  5 lei/mp/zi 
c) din şi de pe autoturism  20 lei/zi 
d) din mână  5 lei/zi 
 

B. Expunerea spre vânzare a covoarelor : 
 Taxe aprobate 

 
a) de pe gard sau platou  5lei/buc/zi 

 
 
 

III. STABILIREA DE TARIFE PENTRU PREST ĂRI SERVICII ÎN PIAŢĂ  
 
A. Pentru închiriat:  

 Taxe aprobate 
lei /buc/ zi  

a) balanţă romană cu tijă 4 
b) cântar electronic 7 
c) halat pentru vânzare carne  2 
d)  halat pentru vânzare produse lactate  2 
e) butuc tranşat carne  2 
f) vitrină frigorifică - desfacere prod. lactate 15 
g) vitrină frigorifica - desfacere produse 
carne 

20 
 

 
 
  B. Parcare auto: 
a) până la 1h 1leu 
b) abonament zilnic(timp staţionare – 10 
ore) 

5 lei 

 
 
C. Efectuarea unei cânt ăriri   1 leu/op.(prima gratuită) 

D. Folosirea cabinei la grupul sanitar       0,5 lei/pers. 
E. Cazare produc ători particulari             15 lei/pat/noapte 
F. Certificat cump ărări m ărfuri  3% din valoarea mărfurilor     
de cumpărat 
� cu excep ţia unit ăţilor bugetare                         gratuit  

 



  

                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL  
                                                                                        Proiect  
     

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de folosin ţă gratuit ă a imobilelor situate 

 pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ip ătescu, bl. 1, în care î şi desf ăşoară activitatea 
institu ţii de utilitate public ă 

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

           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.26757/12.12.2013;  

          -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 26758/12.12.2013;  
        În temeiul prevederilor art. 874 din Codul Civil; 
         În conformitate cu prevederile art. 10, art. 124, art. 45, alin. 3 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 prelungirea termenului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, 
respectiv 01.01.2014 – 31.12.2014, a imobilelor situate pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana 
Ipătescu, bl.1, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară 
activitatea următoarele instituţii de utilitate publică: 

1) Filiala Nevăzătorilor Suceava – Grupa Fălticeni - str. Republicii nr. 1; 
2) Comitetul de Cruce Roşie - filiala Fălticeni - str. Ana Ipătescu, bl.1; 

 Art.2: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către 
instituţiile prevăzute la art.1.  
             Art.3:  Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

       Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
 

                                                                                AVIZAT 
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU 

Jr.  Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                         PRIMAR       
  
 
 
           Nr.26757/12.12.2013  
  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de folosin ţă gratuit ă a 
imobilelor situate  pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ip ătescu, bl. 1, în care î şi 

desfăşoară activitatea institu ţii de utilitate public ă 
 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 20.12.2012 s-a aprobat prelungirea 

termenului de folosinţă gratuită a imobilelor situate pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana 

Ipătescu, bl. 1, în care îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Nevăzătorilor şi Comitetul de 

Cruce Roşie – filiala Fălticeni, termen care expiră la data de 31.12.2013. 

 Având în vederea caracterul de utilitate publică al celor două instituţii, consider 

necesară prelungirea termenului de folosinţă gratuită al acestor imobile, proprietatea 

publică a municipiului Fălticeni, pe o perioadă de încă 1 an de zile, respectiv 01.01.2014 

– 31.12.2014.  

Faţă de cele prezentate propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de folosin ţă gratuit ă a 

imobilelor situate  pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ip ătescu, bl. 1, în care î şi 

desfăşoară activitatea institu ţii de utilitate public ă. 

 

 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

      Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                   Direc ţia Tehnic ă       
  
 
 
                                                                                               Nr. 26758/12.12.2013 
     

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de folosin ţă gratuit ă a 
imobilelor situate  pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ip ătescu, bl. 1 în care î şi 

desfăşoară activitatea institu ţii de utilitate public ă 
 
 

  

 Întrucât la data de 31.12.2013 expiră termenul de folosinţă gratuită a imobilelor 

situate  pe str. Republicii nr. 1 şi str. Ana Ipătescu, bl. 1, în care îşi desfăşoară 

activitatea Filiala Judeţeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Grupa Fălticeni şi 

Comitetul de Cruce Roşie – filiala Fălticeni, consider că este necesară asigurarea 

continuităţii activităţii acestora, punându-le la dispoziţie în continuare aceste spaţii. 

 Pe durata exercitării dreptului de folosinţă gratuită, cheltuielile privind utilităţile şi 

întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către instituţiile publice susmenţionate. 

 

 

 

Direc ţia tehnic ă, 

Dir. ing. Anton Naforni ţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL                                                         Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind darea în administrare a unor imobile, prop rietatea public ă  
a Municipiului F ălticeni, în care î şi desf ăşoară activitatea institu ţii  

publice de interes local  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

             - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 26759/12.12.2013;  
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.26760/12.12.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 867 din Codul Civil; 
  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 123, art. 45, alin. 3 şi art. 47 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1.  Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2014 - 
31.12.2014,  a imobilelor situate pe  str. Republicii nr. 1, proprietatea publică a 
municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii publice de 
interes local: 
1) Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava - str. Republicii 
nr. 1; 
      2)  Reprezentanţa Fălticeni a Oficiului Registrului Comerţului - str. Republicii nr. 1; 
Art.2. Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 3 ani, respectiv 01.01.2014 - 
31.12.2016,  a imobilelor situate pe  str.Ion Creangă nr. 19,constând din clădiri în 
suprafaţă construită de 362 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 1307 m.p., proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitateaInspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Suceava –Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni; 

Art.3. Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor prevăzute la art. 1 vor fi 
suportate de către titularii dreptului de administrare.  
Art.4.   Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 

                                                                             AVIZAT  
                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                             Jr.  Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                           PRIMAR       
  
                                                                                              Nr. 26759/12.12.2013 
     

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind darea în administrare a unor imobile, proprietatea 
public ă a Municipiului F ălticeni, în care î şi desf ăşoară activitatea institu ţii publice 

de interes local 
 
 

  
Potrivit prevederilor art. 867, alin. 1 din Codul Civil,  dreptul de administrare a 

proprietăţii publice se constituie prin hotărâre a consiliului local. 

 În municipiul Fălticeni îşi desfăşoară activitatea Reprezentanţa Fălticeni a 

Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Reprezentanţa Fălticeni a Oficiului Registrului 

Comerţului şi Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni. 

 Având în vedere atât caracterul de utilitate publică al acestor instituţii, cât şi 

faptul că termenul pentru care s-a aprobat darea în administrare a imobilelor în careîşi 

desfăşoară activitatea expiră la data de 31.12.2013, propun darea în administrare a 

acestor imobile pe o perioadă de încă 1 an, respectiv 01.01.2014 – 31.12.2014, 

Reprezentanţei Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava şi Reprezentanţei 

Fălticeni a Oficiului Registrului Comerţului. 

 Propun darea în administrare a imobilului situat pe str. Ion Creangă nr. 19 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 

01.01.2014 - 31.12.2016, pentru desfăşurarea activităţii Detaşamentului de Jandarmi 

Fălticeni. 

 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile, proprietatea 

public ă a Municipiului F ălticeni, în care î şi desf ăşoară activitatea institu ţii de 

interes public local.  

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                           Prof. Gh eorghe C ătălin Coman  
 
 
 



  

 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                    Direc ţia tehnic ă       
  
 
        Nr. 26760/12.12.2013 
     

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind darea în administrare a unor imobile, proprietatea 
public ă a Municipiului F ălticeni, în care î şi desf ăşoară activitatea institu ţii publice 

de interes local 
 
 
 
 

 Prin H.C.L. nr. 120/20.12.2012 s-a aprobat darea în administrare a imobilelor, 

proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea 

Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, Reprezentanţa 

Fălticeni a Oficiului Registrului Comerţului şi Secţia de Jandarmi Fălticeni,  instituţii 

publice de interes local. 

 Întrucât termenul de folosinţă al acestor spaţii expiră la data de 31.12.2013 şi 

având în vedere caracterul de utilitate publică al acestor instituţii, consider că este 

necesară darea în administrare pe o perioadă de încă un an de zile a spaţiilor în care 

funcţionează Reprezentanţa Fălticeni a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava şi 

Reprezentanţa Fălticeni a Oficiului Registrului Comerţului. 

 Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor transmise vor fi suportate de 

către titularii dreptului de administrare. 

 

Direc ţia tehnic ă 

Dir. ing. Anton Naforni ţă 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL                        
  
    
                                                                                                                    Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de închiriere a ter enurilor proprietate public ă a 

municipiului F ălticeni pe care sunt amplasate construc ţii metalice provizorii 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.26831/13.12.2013;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.26832/13.12.2013;        
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct.16,  art. 45, 
alin. 3 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

          Art.1:   Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate 
publică a municipiului Fălticeni, pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii, 
pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2014 - 31.12.2014, construcţii aflate în 
proprietatea: 
            a) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. 
            b) dl. Scripcă Vasile 
  c)S.C. TOPAZ COM SERVICE S.R.L. 

Art.2: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 se 
stabileşte la 25 lei/m.p./lună; 
Art.3:   Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a chiriei 
aferente perioadei anterioare; 
Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman                                                                            
 
 

                                                                             AVIZAT  
                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                         Jr.  Mihaela Busuioc 
    
  
 
 



  

                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                            PRIMAR 
 
          Nr. 26831/13.12.2013 
     

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de închiriere a  terenurilor 
proprietate public ă a municipiului F ălticeni pe care sunt amplasate construc ţii 

metalice provizorii 
 
 

  
 
 Pentru folosinţa terenurilor pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii 

au fost încheiate contracte de închiriere pe perioadă determinată, în baza Hotărârii 

Consiliului Local cu nr. 121 din data de 20.12.2012.  

Termenul de închiriere a terenurilor proprietatea publică a municipiului Fălticeni, 

pe care sunt amplasate aceste construcţii metalice provizorii, aflate în proprietatea S.C. 

Parisienne a la Vys S.R.L. , S.C. TOPAZ COM SERVICE S.R.L.şi Scripcă Vasile, expiră 

la data de 31.12.2013. 

Având în vedere că preţul chiriei aferent perioadei anterioare a fost achitat , 

condiţie impusă pentru prelungirea contractelor pentru încă un an de zile, propun 

Consiliului Local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind prelungirea 

temenului de închiriere a terenurilor proprietate p ublic ă a municipiului F ălticeni 

pe care sunt amplasate construc ţii metalice provizorii.  

 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
         MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
Compartiment Spa ţiu locativ       
  
 
         Nr. 26832/13.12.2013 
     

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de închiriere a  terenurilor 
proprietate public ă a municipiului F ălticeni pe care sunt amplasate construc ţii 

metalice provizorii 
 
 
 

  
 

Prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 121 din data de 20.12.2012 s-a aprobat 

prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului 

Fălticeni, pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii aflate în proprietatea 

S.C. Parisienne a la Vys S.R.L. , S.C. TOPAZ COM SERVICE S.R.L.şi Scripcă Vasile, 

până la data de 31.12.2013.  

Având în vedere că preţul chiriei aferent perioadei anterioare a fost achitat, 

considerăm legală prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă de încă un an de 

zile, respectiv 01.01.2014 – 31.12.2014. 

 Preţul chiriei este de 25 lei/m.p./lună, iar prelungirea termenului de închiriere este 

condiţionată de achitarea la zi a chiriei aferente perioadei anterioare. 

 
 
 
 

Compartiment Spa ţiu locativ  
          Insp. Marius Cireş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
R O M Â N I A  

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

Proiect 

H O T Ă R Â R E 
Privind prelungirea termenului de închirierea unor spa ţii – proprietatea 

Municipiului F ălticeni 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţulSuceava;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-luiprimar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 26761/12.12.2013;                            

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 26762/12.12.2013; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. bşi art. 45, alin. 3 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 prelungirea termenului de închiriere, pe o perioadă de 2 ani, 
respectiv 01.01.2014 –31.12.2015,a spaţiului având destinaţia cabinet medical 
stomatologie, situat în incinta Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan, nr. 11, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni. 
          Art.2.  – Se aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 44,10m.p., situat pe str. 
Republicii, nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni , către S.C. MEDICAL 
TEST S.R.L., prin dr. Ţugulea Rodica,pe o perioadă de 2 ani, respectiv 01.01.2014 – 
31.12.2015, în vederea desfăşurării activităţii de medicina muncii. 
Art.3. –  Preţul chiriei aferente spaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte în cuantum 
de 10 lei/m.p./lună. 

Art.4.   –Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a chiriei 
aferente perioadei anterioare. 
Art.5.   –Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către 
titularii contractelor de închiriere. 
Art.6.  –Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
  
                                                                                                      A V I Z A T 
 SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            Jr.  Mihaela Busuioc 
 
 

 

 



  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 26761/12.12.2013 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de închirierea unor spa ţii 

– proprietatea Municipiului F ălticeni 
 

 

 

 

           În baza Hotărârii Consiliului Local cu nr. 13/23.02.2012 spaţiul situat în incinta 

Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan nr. 11, având destinaţia de cabinet medical 

stomatologie, a fost închiriat doamnei doctor Cîrstean Irina Dana. 

Termenul de închiriere a expiră la data de 31.12.2013, motiv pentru care d-na dr. 

Cîrstean Irina-Dana a solicitat prelungirea acestuia.  

Spaţiul situat pe str. Republicii nr. 1, având o suprafaţă de 44,10 m.p, a fost 

închiriat către S.C. MEDICAL TEST S.R.L., prin dr. Ţugulea Rodica.  

În vederea desfăşurăriiîn continuare a activităţii de medicina muncii pe raza 

municipiului Fălticeni propun prelungirea termenului de închiriere pentru încă doi ani de 

zile.  

 Preţul chiriei celor două spaţii se stabileşte în cuantum de 10 lei/m.p./lună. 

 Având în vedere cele expuse propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

proiectul de hotărâre privind închirierea unor spa ţii – proprietatea Municipiului 

Fălticeni. 

 
 
 
 INIŢIATOR,  
                                                            PRIMAR,  

Prof. Gheorghe C ătălinComan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 26762/12.12.2013 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hot ărâre privind închirierea unor spa ţii – proprietatea Municipiului 

Fălticeni 
 

 

 Având în vedere că în anul 2010 Spitalul Municipal Fălticeni şi-a exprimat în 

intenţia de renunţare la spaţiul având destinaţia cabinet medical stomatologie, situat în 

incinta Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan, nr. 11,  întrucât dispune de alte 

spaţii în cadrul ambulatoriului de specialitate al spitalului, astfel nefiind justificate 

cheltuielile de administrare a imobilului, acest spaţiu a fost închiriat doamnei doctor 

Cîrstean Irina  Dana. 

 Aceasta a solicitat să-şi desfăşoare activitatea în continuare în acelaşi spaţiu, 

motivat de faptul că a suportat integral cheltuielile privind investiţiile/dotările cabinetului. 

Prin cererea nr. 26665/12.12.2013 doamna dr. Ţugulea Rodicaa  solicitat prelungirea 

termenului de închiriere a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea de medicina muncii 

în municipiul Fălticeni. 

 Considerăm legală şi oportună prelungirea termenului de închiriere a spaţiului 

având destinaţia cabinet medical stomatologie, situat în incinta Dispensarului medical 

nr. 1 – str. Maior Ioan, nr. 11, doamnei dr. Cîrstean Irina-Dana, pentru o perioadă de 2 

ani de zile, cât şi închirierea spaţiului situat pe str. Republicii nr. 1 d-nei dr. Ţugulea 

Rodica, pentru aceeaşi perioadă. 

 

 

Direc ţia tehnic ă 
Dir. Ing. Naforni ţă Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                     Proiect    
                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE 
privind  primirea de noi membri în Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitar ă „Asocia ţia Jude ţeană 
pentru Ap ă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din A JAC Suceava şi împuternicirea 

reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea General ă a Asocia ţiei 
Jude ţene pentru Ap ă şi Canalizare Suceava, s ă voteze pentru primirea de noi membri în AJAC 

Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, p recum şi pentru semnarea Actelor 
adi ţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive prezentată de domnul primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 26577/11.12.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.26578/11.12.2013; 
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Dumbrăveni nr. 17/29.07.2013 privind retragerea 
unilaterală a comunei Dumbrăveni din calitatea de membru în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi 
Canalizare Suceava; 

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

 - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 şi alin. (7) lit. c), şi   art. 45 alin. 

(2) lit.f) 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:  Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, îşi exprimă consimţământul 

pentru primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2:  Se aprobă retragerea din Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava a 
comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava. 

    Art.3:  Se împuterniceşte domnul COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN, reprezentantul Consiliului 
Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă 
şi Canalizare Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor 
membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a 
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a 
primirii/retragerii unor membri. 

    Art.4:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
                      INIŢIATOR,  
                        PRIMAR,  
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
                                                                                                             Avizat   
                                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 
 
 

 

 

 

 



  

ANEXĂ 

la H.C.L. nr.______/19.12.2013 

 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

 
LISTA 

cu noii membri ce urmeaz ă a fi primi ţi în Asocia ţia Jude ţeană pentru Ap ă şi Canalizare 
Suceava 

 
 
 
 
 

1. Oraşul Cajvana 
 
2. Oraşul Mili şăuţi 

 
3. Comuna For ăşti 
 
4. Comuna Fr ătăuţii Vechi 

 
5. Comuna Burla 

 
6. Comuna Calafinde şti 

 
7. Comuna G ălăneşti 

 
8. Comuna Bilca 

 
9. Comuna Volov ăţ 

 
10. Comuna Rî şca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                        
                                                                                
                                                                                            Nr.  26577 / 11.12.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asocia ţia de Dezvoltare 

Intercomunitar ă „Asocia ţia Jude ţeană pentru Ap ă şi Canalizare Suceava”, retragerea 
unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local  al 

municipiului F ălticeni în Adunarea General ă a Asocia ţiei Jude ţene pentru Ap ă şi 
Canalizare Suceava, s ă voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Sucea va, 
retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor 

adi ţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava 
 

 
Municipiul Fălticeni este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară - „Asociatia 

Judeteană pentru Apă si Canalizare Suceava” (A.J.A.C. Suceava). 
          Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 13/25.02.2010 s-a 
aprobat  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, prin 
atribuire directă,  către S.C. ACET S.A Suceava, respectiv contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare. 
           Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, a 
clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, primirea de noi membri în asociaţie de aprobă de către toţi membrii asociaţi, prin 
hotărâre. 
 Având în vedere solicitările unor localităţi, respectiv oraşul Cajvana, oraşul 
Milişăuţi, comuna Forăşti, comuna Frătăuţii Vechi, comuna Burla, comuna Calafindeşti, 
comuna Gălăneşti, comuna Bilca, comuna Volovăţ şi comuna Rîşca, de a deveni 
membri în  Asociatia Judeteană pentru Apă si Canalizare Suceava, precum şi 
retragerea comunei Dumbrăveni din AJAC, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asocia ţia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă „Asocia ţia Jude ţeană pentru Ap ă şi Canalizare 
Suceava”, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea 
reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea General ă 
a Asocia ţiei Jude ţene pentru Ap ă şi Canalizare Suceava, s ă voteze pentru 
primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC 
Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adi ţionale de modificare şi 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava. 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

 

 

 

 

 



  

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                DIRECŢIA TEHNICĂ              
                                                                      

                                                                                            Nr.  26578 / 11.12.2013 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asocia ţia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă „Asocia ţia Jude ţeană pentru Ap ă şi Canalizare Suceava”, 

retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului 
Consiliului Local al municipiului F ălticeni în Adunarea General ă a Asocia ţiei 
Jude ţene pentru Ap ă şi Canalizare Suceava, s ă voteze pentru primirea de noi 

membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi 
pentru semnarea Actelor adi ţionale de modificare şi completare a Actului 

constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava 
 

 

Având în vedere adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava 
nr. 111/09.12.2013 prin care se transmite intenţia de asociere a zece localităţi din judeţ, 
respectiv oraşul Cajvana, oraşul Milişăuţi, comuna Forăşti, comuna Frătăuţii Vechi, 
comuna Burla, comuna Calafindeşti, comuna Gălăneşti, comuna Bilca, comuna Volovăţ 
şi comuna Rîşca în cadrul asociaţiei, în vederea gestionării serviciilor de alimentare cu 
apă şi de canalizare prin intermediul operatorului regional S.C.ACET S.A Suceava, 
precum şi retragerea comunei Dumbrăveni din AJAC, considerăm legală şi oportună 
primirea de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Judeţeană 
pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi 
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru 
primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, 
precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava. 
 

 

DIRECŢIA TENICĂ 

Ing. Naforni ţă Anton 

 

 

 

 


