
                      R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                             
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                 
           
 Proiect 
                     
                                                              HOTARARE 
                        privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată 
la nr. 8667 din 25.04.2014  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 8668 din 25.04.2014; 
- adresele nr. 1936 din 10.04.2014 si 1995 din 14.04.2014 de la Colegiul Tehnic Mihai 

Bacescu 
- adresa nr 209 din 03.04.2014 de la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza 
- adresa nr 727 din 07.04.2014 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu 
- adresa nr 209 din 03.04.2014 de la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza 
- adresele nr. 440 din 01.04.2014 si 588 din 11.04.2014 de la G.P.P. Pinocchio 
- Nota de fundamentare nr 8564 si Nota justificativa nr. 8597 din 25.04.2014  
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;                                 
                                                                   HOTĂRĂŞTE    
           Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2014, conform Anexei nr. 1. 
           Art. 2: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei 
nr.2. 
           Art. 3: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr.3. 
           Art. 4:  Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 5: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  

 
 

PRIMAR,  
Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

                                                                                                            
 
 

Avizat,                                                                                            
                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 30.04.2014 
Nr.  



             ROMÂNIA                                                                                                     Anexa nr. 2 
     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                    la H.C.L. nr....../24.04.2014 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL INSTITU ŢIILOR ŞI ACTIVIT ĂŢILOR FINAN ŢATE INTEGRAL SAU PAR ŢIAL 

DIN VENITURI PROPRII la data de 31.03.2014 
     I. VENITURI                                                                                                            -lei- 

Denumire indicator Cod indicator Prevederi 
bugetare 

Încasări 
realizate 

Total venituri,  din care: 
- Spitalul Municipal 
- Piaţa Agroalimentară-Bazar 
- Unităţi de învăţământ 
- Institutii culturale partial finantate 

(muzee + casa de cultura) 

 6.084.350 
5.081.600 

250.000 
516.860 
235.890 

 

4.824.356 
4.087.322 

224.067 
317.516 
195.451 

Secţiunea de funcţionare:  5.553.450 4.824.356 
Venituri din proprietate 30.10 211.880 177.167 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.10 5.110.580 

 
4.404.650 

Diverse venituri 36.10 50.000 50.639 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare 

37.10 -40.900 0 

Subventii pentru institutiile publice culturale 43.10 221.890 191.900 
Secţiunea de dezvoltare:  530.900 0 
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 40.900 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 0 0 
Subventii de capital pentru spital 43.10 490.000 0 

     II. CHELTUIELI                                                                                                    - lei- 
Denumire indicator Cod indicator Credite bugetare Plăţi efectuate 
Total cheltuieli, din care:  7.326.300 4.720.695 
Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
- Alte cheltuieli ( burse medici rezidenti) 
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent (pt. spital) 

 
10 
20 
59 
85 

6.300.400 
3.247.390 
3.040.010 

13.000 
 

-6.945 

4.593.426 
2.950.067 
1.650.387 

0 
-7.028 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Cheltuieli de capital 

 
70 

1.025.900 
1.025.900 

127.269 
127.269 

Învăţământ 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

65.10 646.810 
646.810 

0 

366.474 
366.474 

- 
Sănătate – Spitalul Municipal 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.10 6.193.600 
5.207.000 

986.600 

3.961.922 
3.880.951 

87.999 
Cultura – Muzee+ Casa de cultura 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10 235.890 
235.890 

 

180.155 
180.155 

0 
Piaţa Agroalimentară-Bazar 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

70.10 250.000 
210.700 
39.300 

212.144 
172.874 
39.270 

       III. Excedent la 31.03.2014                                                                                                103.661 lei 
                  Excedentul secţiunii de funcţionare:                                                                     230.930 lei 
                  Deficitul secţiunii de dezvoltare (acoperit din excedentul anilor precedenti): -127.269 lei 



              
MUNICIPIUL F ĂLTICENI                                    

                                                                   Anexa nr. 3 la HCL nr.       din 30.04.2014 
                                                            

                  D E T A L I E R E A  

Programului de investiţii publice pentru anul 2014 
30.04.2014  

  lei 

Nr. 
crt. Specificaţie Valoare 

I Cap. 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala 4.000 
1. Cort - pentru situatii de urgenta 4.000 
II Cap. 65.02 – Învăţământ 2.162.000 
1 Reabilitare instalatie termica - Colegiul Vasile Lovinescu 130.000 
2 Autoturism - Colegiul Vasile Lovinescu 40.000 

3 
Amenajare complex sportiv la Colegiul Nicu Gane - prin aparatul 
propriu al primarului 

170.000 

4 
Termosistem Corp C  - Colegiul Nicu Gane - prin aparatul propriu 
al primarului 

75.000 

5 
Inlocuire tamplarie Corp D, usi grupuri sanitare corp C si usi sala 
sport  - Colegiul Nicu Gane 

64.000 

6 Reabilitare instalatie termica - Colegiul Mihai Bacescu 500.000 

7 
Reparatie capitala corp str Sucevei ( inlocuire invelitoare)- Scoala 
Gimnaziala Al.I.Cuza 

80.000 

8 Amenajare loc de joaca  - Scoala Gimnaziala Ion Irimescu 70.000 

9 
Reabilitare instalatie  electrica si reparatii - Corp str. I. Dragoslav - 
Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu 

90.000 

10 Construire Sala Sport ( Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea) 424.000 
11 Extindere Gradinita Dumbrava Minunata- lucrari in continuare 37.000 
12 Amenajare loc de joaca -GPP Pinocchio 70.000 
13 Plita - Gradinita Dumbrava Minunata 13.000 
14 Construire Gradinita cu sase grupe nr 8 - lucrari in continuare 184.000 
15 Asigurarea utilităţilor la Grădiniţa nr. 8 – construcţie nouă 75.000 

16 
Împrejmuire, căi de acces şi amenajări exterioare la Grădiniţa nr. 8 
– construcţie nouă 

70.000 

17 Amenajare loc de joaca - Gradinita Voinicelul 70.000 
III Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie 781.000 
1 Reparatie capitala Casa de Cultura - Inlocuire invelitoare 120.000 
2 Reabilitare cladire Casa de Cultura - Termosistem si reparatii trepte 80.000 
3 Patinoar artificial 400.000 
4 Instalatie de sonorizare - Casa de Cultura 40.000 
5 Constructie ponton- Baza de agrement Nada Florilor 70.000 
6 Reparatie imprejmuire Cimitirul Eroilor Romani 30.000 



7 
Actualizare proiect tehnic pentru obiectivul Restaurare monument 
istoric - Casa memoriala "Mihail Sadoveanu" 

15.000 

8 
Reabilitare Monumentul Eroilor din Decembrie 1989 si a 
elementelor de identificare a Municipiului situate pe DN2 

26.000 

IV Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 620.500 
1 Amenajare locuri de joaca 210.000 
2 Parcări ecologice 300.000 
3 Automate vanzare bilete parcare 38.500 
4 Extindere retea gaz metan - str Aleea Nucului 6.000 
5 Asigurare utilităţi bloc ANL – str. Victoriei 30.000 
6 Adapost caini  20.000 
7 Conducta de distributie str. Victoriei si str. Nicolae Labis 16.000 
V Cap. 74.02 - Protectia Mediului 100.000 
1 Containere subterane ecologice 100.000 

VI Cap. 84.02- Transport 2.980.000 
1 Reabilitare Strada Sucevei (Reparatii capitale) 2.300.000 
2 Pod Tarna Mare si rigole  ( Strada Horticolei si Strana Nufarului) 380.000 
3 Reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele) 300.000 
  TOTAL BUGET LOCAL 6.647.500 
I Cap. 65.10 – Învăţământ 44.000 
  Tehnica de calcul 44.000 
II Cap. 66.10 – Sănătate  5.630.000 

1 
Constructie  Spital Municipal Falticeni- Corp nou - lucrari in 
continuare ( sume de la Bugetul local) 

5.050.000 

2 Reabilitare corp Pediatrie ( sume de la Bugetul local) 80.000 
3 Aparat aspiratie ( 2 buc) 7.000 
4 Etuva sterilizare ( 2 buc) 12.000 
5 Termostat sange (2 buc) 15.000 
6 Video colposcop 31.000 
7 Aparat test efort 165.000 
8 Monitor funcţii vitale (2 buc) 9.000 
9 Spirometru 20.000 
10 Microtom 40.000 
11 Motor perforator ortopedie 35.000 
12 Aparat incalzit parafina 12.000 
13 Aparat criogenare parafina 25.000 
14 Calculator- laptop 2.500 
15 Aparat Roentgen mobil cu brat in C 104.500 
16 Aparat electroterapie cu 4 canale 22.000 

III Cap. 70.10 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ( Piata 
Agroalimentara) 

246.800 

1 Autobasculanta 160.000 
2 Automate vanzare bilete parcare 38.500 



3 Utilaj curatat pardoseli 9.000 
4 Drujba / motofierastrau cu accesorii 6.300 
5 Autospeciala platforma ridicare brat 33.000 

  TOTAL ACTIVITĂŢI FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII 
ŞI SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL 

5.920.800 

  TOTAL PROGRAM DE INVESTIŢII 12.568.300 

  TRANSFERURI CĂTRE ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ: 

750.100 

1 
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Suceava 

700.100 

2 Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava 50.000 

  TOTAL SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 13.318.400 

   

   

 PRIMAR,  

  Gheorghe – Cătălin Coman  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr.  8667/25.04.2014 
                       PRIMAR               
             
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
           
       
        

   
In bugetul local al Municipiului Falticeni a fost prevazuta o suma 

insuficienta pentru cheltuielile cu obiectele de inventar si materialele si serviciile 
cu caracter functional . Propun alocarea sumei de 64.000 lei cu destinatiile 
mentionate, pe seama unor venituri ale bugetului local care au depasit prevederile 
bugetare ale semestrului I si pe seama excedentului din anii precedenti. 
 Sectiunea de dezvoltare a fost majorata cu 36.000 lei, la venituri pe seama 
sumelor incasate din vanzarea unor bunuri, iar la cheltuieli pentru reabilitarea 
elementelor de identificare situate la intrarea si iesirea din municipiu, pe DN 2, 
precum si a Monumentului Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989. 
 Unitatile de invatamant au solicitat efectuarea unor virari de credite si 
redistribuiri intre trimestre pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor curente 
si a lucrarilor de investitii. 
 
       Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun 
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în 
proiectul de hotărâre. 
      
 
 
 
                                                          
                                                        PRIMAR,                                               
                                          Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 
 
                  
 
 
                                                                                                        



        ROMÂNIA                                                                      Nr.  8668/25.04.2014                 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
                                                    
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 

   
 
          Rectificarea bugetară cuprinde:  
Rectificarea bugetului local: 
- majorarea cu 26.000 lei a cheltuielilor de capital de la capitolul 67.02 Cultura, 

recreere si religie in vederea reabilitarii elementelor de identificare situate la intrarea 
si iesirea din municipiu, pe DN 2, precum si a Monumentului Eroilor Revolutiei din 
Decembrie 1989 . La partea de venituri, va fi majorat bugetul cu aceeasi suma 
provenita din vanzarea unor bunuri apartinand municipiului, suma deja incasata. 

- majorarea cu 10.000 lei a sumei alocate obiectelor de inventar pentru a achizitiona 
indicatoare rutiere de orientare, in vederea devierii traficului rutier de peste 7,5 tone 
pe tronsonul Suceava-Falticeni care va fi deviat in perioada 5 mai – 15 iunie  din 
cauza lucarilor de canalizare care se efectueaza pe strada Sucevei. 
Majorarea cheltuielilor se poate realiza pe seama incasarilor realizate din impozitul 
pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare.  

-        Majorarea cu 54.000 lei a cheltuielilor pentru materiale si prestari servicii cu 
caracter functional necesare pentru activitatea aparatului propriu al primarului.Sursa 
o reprezinta, pe de o parte venituri incasate, pe de alta parte sume din excedentul 
anului precedent. 
A fost efectuata o virare de credite in suma de 1500 lei la sectorul de gospodarire 
comunala pentru cursuri instruire ISCIR. 

 
In ceea ce priveste capitolul Invatamant au fost efectuate virari de credite si 
redistribuiri intre trimestre pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor curente si 
a lucrarilor de investitii. 

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



 
                         ROMÂNIA                                PROIECT                                                                 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      FĂLTICENI       
 
                                  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului F ălticeni 

la data de 31.03.2014 
 

 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
7927/14.04.2014       ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr. 7928/14.04.2014; 

         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
         În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 
 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2014, conform 
Anexei nr.1. 
         Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate 
integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2014, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Anexele nr. 1 –2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 4 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
 
 
           

INI ŢIATOR 
                                              

PRIMAR, 
                                                         Prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                         AVIZAT                                                                                                         
                                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 
 
 



          ROMÂNIA                                                                                                           Anexa nr.1 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                                      la H.C.L.nr......./.................. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
                                              CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 
                                                                         la data de 31.03.2014 
       
      I. VENITURI                                                                                                                  -lei- 

                          Denumire indicator Cod 
indicator 

Prevederi 
bugetare  

Incasări 
realizate 

Total venituri                
 

 43.648.047 12.903.915 

I. Veniturile secţiunii de funcţionare, din 
care: 

 11.024.760 12.498.598 

Impozitul pe venituri din transferul 
proprietăţii 

03.02 9.060 46.744 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1.424.990 1.796.356 
Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 1.218.960 2.408.823 
Sume defalcate din TVA 11.02 7.051.600 6.826.110 
Taxe pe servicii specifice 15.02 1.000 343 
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

16.02 437.960 769.879 

Venituri din proprietate 30.02 170.000 215.055 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 64.000 65.661 
Venituri din taxe administrative 34.02 143.000 61.748 
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 125.920 194.558 
Diverse venituri 36.02 364.270 107.757 
Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 0 0 
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu 
semnul minus)* 

37.02.03 0 0 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care:   
  - pentru încălzirea cu lemne 
  - pentru mediatorul sanitar 

42.02 14.000 
10.000 
4.000 

5.546 
1.664 
3.900 

II. Veniturile secţiunii de dezvoltare, din 
care: 

 479.320 405.317 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare  37.02.04 0 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 39.320 41.404 
Sume din excedentul bugetului local pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare (se 
evidenţiază doar în execuţie) 

40.02 0 363.913 

Subvenţii de la bugetul de stat - pentru 
Spitalul Municipal 

42.02        440.000 0 

       
 
 
 
 



          II. CHELTUIELI 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Credite 
bugetare  

Plăţi 
efectuate 

 
Total cheltuieli 
 

 12.121.760 8.875.682 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
- Fonduri de rezervă 
- Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice-Instituţii de cultură 
- Asistenţă socială 
- Alte cheltuieli 
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent 

 
10 
20 
50 
51 
 

57 
59 
85 

11.024.760 
7.000.040 
2.537.040 

653.000 
221.890 

 
310.000 
305.000 

-2.210 

8.761.769 
6.849.315 
1.421.712 

0 
191.900 

 
282.407 
19.298 
-2.863 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice-Spital Municipal 
- Alte transferuri-Asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară 
- Cheltuieli de capital 

 
51 
 

55 
 

70 

1.097.000 
490.000  

 
100.000 

 
507.000 

113.913 
0 
 

0 
 

113.913 
Autorit ăţi publice: 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

51.02 975.000 
975.000 

0 

618.833 
618.833 

0 
Alte servicii publice generale: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

54.02 739.100 
739.100 

 

73.433 
73.433 

- 
Ordine publică şi siguranţă naţională: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

61.02 145.400 
145.400 

117.761 
117.761 

- 
Învăţământ: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

65.02 6.828.130 
6.771.130 

57.000 

6.633.335 
6.633.335 

0 
Sănătate: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.02 554.570 
64.570 

490.000 

45.671 
45.671 

0 
Cultur ă, recreere, religie: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.02 668.320 
648.320 
20.000 

317.389 
297.389 
20.000 

Asigurări şi asistenţă socială: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

68.02 1.527.603 
1.527.603 

347.440 

305.852 
305.852 

- 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

70.02 746.600 
716.600 
30.000 

517.714 
514.551 

3.163 
Protecţia mediului: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

74.02 217.200 
117.200 
100.000 

111.593 
111.593 

0 



Transporturi: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

84.02 900.000 
500.000 
400.000 

134.100 
43.350 
90.750 

          Excedent total:                                    4.028.233 lei, din care: 
 
            Excedent secţiunea de funcţionare:   3.736.829   lei 
            Excedent secţiunea de dezvoltare:        291.404   lei 
       
 

Ordonator principal de credite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ROMÂNIA                                                                                                     Anexa nr. 2 
     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                    la H.C.L. nr....../30.04.2014 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL INSTITU ŢIILOR ŞI ACTIVIT ĂŢILOR FINAN ŢATE INTEGRAL SAU PAR ŢIAL 

DIN VENITURI PROPRII la data de 31.03.2014 
 

     I. VENITURI                                                                                                            -lei- 
Denumire indicator Cod indicator Prevederi 

bugetare 
Încasări 
realizate 

Total venituri,  din care: 
- Spitalul Municipal 
- Piaţa Agroalimentară-Bazar 
- Unităţi de învăţământ 
- Institutii culturale partial finantate 

(muzee + casa de cultura) 

 6.084.350 
5.081.600 

250.000 
516.860 
235.890 

 

4.824.356 
4.087.322 

224.067 
317.516 
195.451 

Secţiunea de funcţionare:  5.553.450 4.824.356 
Venituri din proprietate 30.10 211.880 177.167 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.10 5.110.580 

 
4.404.650 

Diverse venituri 36.10 50.000 50.639 
Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

37.10 -40.900 0 

Subventii pentru institutiile publice culturale 43.10 221.890 191.900 
Secţiunea de dezvoltare:  530.900 0 
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 40.900 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 0 0 
Subventii de capital pentru spital 43.10 490.000 0 

     II. CHELTUIELI                                                                                                    - lei- 
Denumire indicator Cod indicator Credite bugetare Plăţi efectuate 
Total cheltuieli, din care:  7.326.300 4.720.695 
Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
- Alte cheltuieli ( burse medici rezidenti) 
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent (pt. spital) 

 
10 
20 
59 
85 

6.300.400 
3.247.390 
3.040.010 

13.000 
 

-6.945 

4.593.426 
2.950.067 
1.650.387 

0 
-7.028 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Cheltuieli de capital 

 
70 

1.025.900 
1.025.900 

127.269 
127.269 

Învăţământ 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

65.10 646.810 
646.810 

0 

366.474 
366.474 

- 
Sănătate – Spitalul Municipal 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.10 6.193.600 
5.207.000 

986.600 

3.961.922 
3.880.951 

87.999 
Cultura – Muzee+ Casa de cultura 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10 235.890 
235.890 
 

180.155 
180.155 

0 



Piaţa Agroalimentară-Bazar 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

70.10 250.000 
210.700 
39.300 

212.144 
172.874 
39.270 

       III. Excedent la 31.03.2014                                                                           103.661 lei 
                  Excedentul secţiunii de funcţionare:                                                 230.930 lei 
                  Deficitul secţiunii de dezvoltare (acoperit din excedentul anilor precedenti): -
127.269 lei 
              

Ordonator principal de credite 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr. 7927/14.04.2014 
                       PRIMAR         
       
 
 
             
                                                   EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului  
Municipiului F ălticeni la data de 31.03.2014 

 
 

          În vederea asigurării echilibrului financiar şi pentru a nu înregistra plăţi 
restante, execuţia bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităţilor 
deliberative.  
         Din analiza conturilor de execuţie prezentate în anexele la Proiectul de 
hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum 
urmează: 

- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului local:  4.028.233 lei; 
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor publice si 

activitatilor finanţate integral sau partial din venituri proprii: 103.661 lei. 
În cadrul bugetului local, s-a realizat o încasare mai bună a veniturilor, ca 

urmare a activitatii serviciului de impozite si taxe cu privire la urmarirea si 
recuperarea creantelor. 
       Nu au fost încasate subvenţiile pentru Spitalul Municipal deoarece Ministerul 
Sănătăţii virează sumele alocate în buget după executarea lucrărilor. 
         Excedentul secţiunii de funcţionare şi disponibilul rămas din anul precedent 
vor asigura resursele financiare pentru efectuarea plăţilor programate în bugetul 
aprobat, astfel încât nu este necesară o redimensionare a prevederilor bugetare, în 
sensul diminuării cheltuielilor. 
        Pe parcursul execuţiei bugetare, dacă încasările vor fi mai mari decât 
veniturile programate în buget, vom putea majora şi cheltuielile bugetare în funcţie 
de priorităţi.  
         
 
         
                                                         PRIMAR, 
                                   Profesor Gheorghe Cătălin Coman 
                  
 

 
 
 



 
                      ROMÂNIA                                                                         Nr. 7928/14.04.2014 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  privind aprobarea execuţiei bugetului 

Municipiului F ălticeni la data de 31.03.2014 
 

        În scopul asigurării obligaţiilor asumate de unităţile administrativ-teritoriale şi 
pentru a evita situaţiile de criză financiară şi insolvenţă, trimestrial se analizează 
conturile de execuţie bugetară pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de 
dezvoltare. 
       Pentru primul trimestru al anului 2014, veniturile încasate au asigurat în 
totalitate cheltuielile secţiunii de funcţionare. De asemenea, şi execuţia bugetelor 
instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din 
venituri proprii s-a încheiat cu excedent pentru secţiunea de funcţionare. Situaţia 
detaliată pe capitole este prezentată în anexele nr. 1 – 2 la Proiectul de hotărâre. 
       În privinţa secţiunii de dezvoltare, cheltuielile au ca sursă de finanţare în 
principal excedentul anului 2014. 
      Situaţia comparativă cu perioada similara a anului precedent a execuţiei 
bugetului local se prezintă sintetic după cum urmează: 
     I. VENITURI                                                                                                     -lei- 

                          Denumire indicator Cod 
indicator 

Incasări 
realizate  

trim.I 2013 

Incasări 
realizate trim.I 

2014 
Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii 03.02 27.380 46.744 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1.730.585 1.796.356 
Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 1.679.928 2.408.822 
Sume defalcate din TVA 11.02 5.641.590 6.826.110 
Taxe pe servicii specifice 15.02 15 343 
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

16.02 683.932 769.879 

Venituri din proprietate 30.02 220.348 215.055 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 64.168 65.661 
Venituri din taxe administrative 34.02 71.622 61.748 
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 112.832 194.558 
Diverse venituri (la începutul anului 2012 s-a 
preluat suma de 300.000 lei din excedentul 
înregistrat la Piaţa Agroalimentară) 

36.02 14.550 107.757 

Donaţii şi sponsorizări 37.02 0 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 21.289 41.404 
Sume din excedent pentru finanţarea Secţiunii 
de dezvoltare 

40.02 70.235 363.913 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 42.02  31.296            5.564 



  - pentru Spitalul Municipal 
  - pentru încălzirea cu lemne 
  - pentru mediatorul sanitar 

0 
28.196 
3.100 

 
1.664 
3.900 

Total venituri, din care: 
    - Venituri proprii 

 10.369.770 
4.696.884 

12.903.915 
6.072.241 

           II. CHELTUIELI 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Plăţi 

efectuate 
pina la 

31.03.2013 

Plăţi 
efectuate 
pina la 

31.03.2014 
Autorităţi publice 51.02 635.153 618.833 

Alte servicii publice generale 54.02 65.582 73.433 
Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 100.034 117.761 
Învăţământ 65.02 5.803.192 6.633.335 
Sănătate 66.02 39.701 45.671 
Cultură, recreere, religie 67.02 296.725 317.389 
Asigurări şi asistenţă socială 68.02 400.980 305.852 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 863.075 517.714 
Protecţia mediului 74.02 242.198 111.594 
Transporturi 84.02 24.477 134.100 
Total cheltuieli  8.471.117 8.875.682 

        Excedent din execuţia bugetului local pina la 31.03.2014:        4.028.233 lei 
        Excedent neutilizat din execuţia anului 2013:                            4.906.813 lei 
                         Total excedent la 31.03.2014:                                      8.935.046 lei 
          Se observă o creştere a veniturilor proprii încasate cu 1.375.357 lei, respectiv 
peste 29% fata de perioada similara a anului precedent.  
         In ceea ce priveste cheltuielile, acestea se situeaza la un nivel aproximativ 
egal cu anul precedent, cresterea fiind mai mica de 5%.  
 Cea mai importantă majorare (de cca 5 ori) s-a inregistrat ca capitolul 84.02 
Transporturi, deoarece aprobarea bugetului cu doua luni mai devreme fata de anul 
precedent precum si starea favorabila a vremii au permis executarea unor lucrari de 
balastari si de reparatii la strazile dim municipiu. 

O crestere  de cca 17% s-a inregistrat la capitolul 61.02 „Politie locala”, 
cauza fiind achizitionarea unui gard de protectie necesar la evenimentele sportive 
si culturale ce se desfasoara pe raza municipiului.  

Cu cca 14% au crescut cheltuielile capitolului 65.02 „Invatamant” din cauza 
platii drepturilor de personal din hotarari judecatoresti si a cheltuielilor cu bunurile 
si serviciile.  

Au crescut cheltuielile capitolului 66.02 „Sanatate” cu 15% datorita faptului 
ca a crescut numarul personalului ce deserveste cabinetele medicale de la unitatile 
de invatamant. Mentionam ca aceasta activitate este finantata de la bugetul de stat. 

 In acest trimestru nu au fost decontate cheltuieli pentru lucrări executate la 
Spitalul Municipal. Sumele vor fi reportate in perioada urmatoare. 



Au scazut cheltuielile capitolului 74.02 Protectia Mediului, intrucat s-a 
amenajat o platforma de stocare temporara a deseurilor, ceea ce a dus la scaderea 
cheltuielilor cu transportul deseurilor.  

Scadere au inregistrat si cheltuielile capitolului 70.02 „Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică” deoarece nu fost demarate inca lucrarile la obiectivele de 
investitii.  

Singurele plati pe sectiunea de dezvoltare au fost pentru achizitionarea unor 
motofierastraie si o plata pentru lucarile executate la parcarea din zona „ Casa 
Cartii”. 

 
          În privinţa activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la data de 
31.03.2014, pentru activitatea desfăşurată la Piaţa Agroalimentară/Bazar 
disponibilul în cont este de 298.080 lei, pentru activitatea autofinanţată a Spitalului 
Municipal, disponibilul este de 3.614.519 lei iar pentru activităţile finanţate din 
venituri proprii de către unităţile de învăţământ, în contul de disponibil este suma 
totală de 116.952 lei.  
 Unitatile de cultura din municipiu, respectiv muzeele si casa de cultura, au 
efectuat plati in valoare totala de 180.155 lei, din care 3.551 din veniturile proprii 
incasate. Restul, adica peste 98% il reprezinta subventiile de la bugetul local. 
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, veniturile Secţiunii de funcţionare au acoperit în totalitate cheltuielile de 
funcţionare pe fiecare tip de buget.  

La data de 31.03.2014, la nivelul Municipiului Falticeni, nu se 
inregistreaza plăţi restante.  

 
 
 

           
                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                     Ec. Maria Bulaicon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                  Proi ect    
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. 8653/25.04.2014; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 8654/25.04.2014; 
 - cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor aferente 
constructiilor; 

- 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 în 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 44 m.p. teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n.  –  5.300 lei; 
2. suprafaţa de 100 m.p.   teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n.  – 10.800  lei; 
3. suprafaţa de 36,38 m.p.  teren, situată pe str. Ana Ip ătescu, f.n. –  4.900 lei; 
4. suprafaţa de 57 m.p.  teren, situată pe str. Ple şeşti Gane, f.n. –  6.100 lei; 

      Art. 3: Pretul terenurilor se achită în 4 rate trimestriale egale, începând de la 
data autentificarii contractelor de vânzare-cumparare.  

     Art. 4.  – La data încheierii în formă autentică a contractelor de vânzare se 
reziliază contractele de concesiune încheiate între Primăria municipiului Fălticeni şi 
cumpărătorii terenurilor. 
            Art. 5:  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. 6:  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.      / 30.04.2014 
 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânz ării 

Numele si 
prenumele/adresa 

cump ărătorilor 
terenurilor  

1. suprafaţa de 44 m.p. teren, situată pe 
B-dul 2 Gr ăniceri, f.n.  

GUŞĂ CONSTANTIN 
dom. în mun.F ălticeni, 
B-dul 2 Gr ăniceri, bl. 

22, sc. A, ap. 7 
2. suprafaţa de 100 m.p.   teren, situată 

pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n  
JILAVU ANDREI 

dom.în mun. F ălticeni, 
str. Bro şteni, nr. 7  

3. suprafaţa de 36,38 m.p.  teren, situată 
pe str. Ana Ip ătescu, f.n.  

SANDU CONSTANTIN-
CĂTĂLIN 

dom. în mun.F ălticeni, 
str. Republicii, bl. 46, 

sc. B, ap.1 
4. suprafaţa de 57 m.p.  teren, situată 

pe str. Ple şeşti Gane, f.n. 
LEONTE CONSTANTIN 

- mun.F ălticeni, 
str.Stadion 
Sportiv, bl. 4, sc. 
B, ap. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
                                                                                           Nr.  8653 / 25.04.2014 
 
 

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 44 m.p. teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n.  –  5.300 lei; 
2. suprafaţa de 100 m.p.   teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n.  – 10.800  lei; 
3. suprafaţa de 36,38 m.p.  teren, situată pe str. Ana Ip ătescu, f.n. –  4.900 lei; 
4. suprafaţa de 57 m.p.  teren, situată pe str. Ple şeşti Gane, f.n. –  6.100 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. 14675 / 18.07.2013 

 
 
 

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 

 
 
 
 

 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.  

Consiliile locale sau judetene 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.  

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

Având în vedere că cele 5 suprafeţe de teren, supuse vânzării, nu pot face 
obiectul unei licitaţii publice întrucât sunt aferente unor construcţii – proprietatea privată 
a personelor fizice/juridice, considerăm legală şi oportună vânzarea unor suprafe ţe 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 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                          Proiect                                                                                                   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor apar ţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 
30.06.2005  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8655 / 24.04.2014 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr. 
8656 / 25.04.2014;  
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

               Art.1:  Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 / 
2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafa ţa 
total ă 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Plesesti Gane, 
f.n. 

300 x - - - - 

               
              Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de 
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                         Prof. Gheorghe Cătălin Coman    
             

   
                                                                                                      A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                                                                                                    
                                                                                                 Mihaela Busuioc 



 
                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 8655 din 25.04.2014  
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind completarea Inventarului terenurilor a par ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni pentru aplicarea prevederilor  
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30 .06.2005                                                                

 
                      
 Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 atribuirea terenurilor aflate în proprietatea 

privată a unităţilor administrativ – teritoriale se pot atribui în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de 

sarcini. 

 Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare 

şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 se analizează şi se 

validează prin hotărâre a Consiliului Local. 

 Suprafaţa de 300 mp situată pe str. Plesesti Gane f.n. a fost identificată de către 

Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită este necesară includerea 

acesteia în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/ 2003, aprobat 

prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 
 
 
 



                        
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                 
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 8656 din 25.04.2014  
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind completarea Inventarului terenurilor a par ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni pentru aplicarea prevederilor  
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30 .06.2005                                                                

 
 
 
 
 Având în vedere cererea doamnului Casineanu Ioan prin care se solicită 
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprefeţe de teren, în vederea construirii de 
locuinţă proprietate personală, Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită 
în baza art. 1 din Legea nr. 15/2003, a identificat o suprafaţă de 300 m.p. teren, situat 
pe str. Plesesti Gane f.n., teren care este disponibil şi liber de sarcini. 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei totale de 300 mp, 
situată pe str. Plesesti Gane f.n., în inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni. 
 
 

Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Le gii nr. 
15/2003 

 
 
                                                          Ing. Octavian Perju 
                                                          Ing. Cătălin Fodor 
                                                          Ing. Ancuţa Alexiu 
                                                          Ing. Ioan Gheorghiu 
                                                          Ref. superior Constantin Cîrjă 
                       
                        
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                        Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de teren,  
 proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei locuin ţe  

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

 - expunerea de motive a domnului primar,  prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 8657 / 25.04.2014 

                   -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 8658/ 25.04.2014;  
             -  cererea dnului Casineanu Dumitru  inregistrata sub nr. 6346 / 25.03.2014;  

În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 
din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 
2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                Art.1:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nului Casineanu Ioan, a suprafeţei 
de  300 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Plesesti Gane 
f.n., în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.3:  Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 
1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                Art.4:  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală; 
                Art.5:  După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al 
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
                Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 
 

 INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                         Prof. Gheorghe Cătălin Coman    
             

 
                                                                                                      A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                                                     
                                                                                                 Mihaela Busuioc 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                          PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 8657 / 25.04.2014 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de 
teren, proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei 

locuin ţe 
 
 

                                                      
 
 Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 18 şi 35 de ani, de teren aflat în domeniul privat al unităţilor administrativ 

– teritoriale, pentru construirea unei locuinţe. 

 Dnul Casineanu Ioan îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru atribuirea în 

folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, nedeţinând în proprietate o locuinţă sau un 

teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat o suprafaţă de teren de 300 mp, situată pe str. Plesesti Gane f.n., 

proprietatea privată a municipiului Fălticeni, suprafaţă ce este disponibilă atribuirii în 

folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 

atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de teren, proprietatea privat ă a 

Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei locuin ţe. 

  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                                  Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direc ţia tehnic ă        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 8658 / 25.04.2014 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de 

teren, proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei 
locuin ţe 

 
 

 
 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat o suprafaţă de 300 mp  teren  pe str. Plesesti Gane f.n., 

proprietatea privată a municipiului Fălticeni, teren ce poate fi atribuit în folosinţă gratuită, 

în condiţiile legii. 

 Dnul Casineanu Ioan a solicitat  atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, în 

vederea construirii unei locuinţe. 

 Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia 

locuinţelor în termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la 

solicitarea beneficiarului, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, în 

condiţiile legii.                     

 

 
Dir. Direc ţia tehnic ă, 

Ing. Naforni ţă Anton 

 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
 
           

HOTĂRÂRE 
 privind încetarea de drept a contractului individu al de munc ă al domnului 

Dăscălescu Gheorghe, director al Muzeului de Art ă „Ion Irimescu”  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 7037/02.04.2014; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la 
nr.  7038/02.04.2014;                 
În temeiul prevederilor art.56, alin. 1, lit. c din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b,  art. 45, alin. 1 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
         Art.1:  Începând cu data de 01.05.2014 încetează de drept  contractul individual 
de muncă al domnului Dăscălescu Gheorghe, director al Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu”, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a 
stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 
        Art.2: Până la ocuparea postului de director prin concurs, atribuţiile specifice vor fi 
preluate de către domnul Dăscălescu Marius,  muzeograf în cadrul Muzeului de Artă 
„Ion Irimescu”. 
        Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                            
   
                             INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             prof. Gheorghe C ătălin Coman             

 
       A V I Z A T 
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     jr. Mihaela Busuio c 
                         
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                   Pro iect                                                

 
HOTĂRÂRE 

privind interzicerea traficului greu pe strada Suce vei din municipiul F ălticeni în 
perioada 5 mai – 15 iunie a.c.  

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8565 / 25.04.2014; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 8566 / 25.04.2014; 

În temeiul prevederilor  O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic  al drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 128, lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c,  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 interzice accesul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de 
peste 7,5 tone pe strada Sucevei din municipiul Fălticeni, în perioada 5 mai – 15 iunie 
a.c., cu excepţia vehiculelor destinate transportului de persoane şi a celor cu regim de 
circulaţie prioritară. 

  Art.2:  Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare numai după obţinerea avizului 
poliţiei rutiere şi a acordului C.N.A.D.R. 

   Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de spacialitate, 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. 8565/25.04.2014 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind interzicerea traficului greu pe strada  Sucevei din 

municipiul F ălticeni în perioada 5 mai – 15 iunie a.c. 
 

Întrucât pe strada Sucevei, situată la ieşirea din Fălticeni spre municipiul 
reşedinţă de judeţ se fac lucrări la reţelele de apă şi de canalizare, care vor ocupa două 
şi poate chiar trei din cele patru benzi de circulaţie de pe ruta respectivă, vă propun ca 
în perioada 5 mai – 15 iunie a.c, accesul autovehiculelor cu masă maximă ce depăşeşte 
7,5 tone să fie interzis pe porţiunea din DN 2 care trece prin municipiul Fălticeni.  

Această decizie trebuie luată deoarece constructorul nu poate finaliza lucrările de 
pe strada Sucevei din cadrul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în aglomerarea Fălticeni”, întrucât acestea sunt îngreunate de traficul greu, 
existând un pericol în plus pentru siguranţa muncitorilor. 

Lucrările sunt îngreunate de inadvertenţele descoperite în faza de execuţie a 
proiectului. Au fost găsite drenuri şi cămine de scurgere realizate înainte de 1989, în 
stare de funcţionare, care nu figurează în proiectul tehnic şi care nu sunt asumate de 
nici o instituţie. 

Acestea sunt obstacole care duc la devierea lucrărilor şi implicit la reducerea 
benzilor de circulaţie, situaţie care a stat la baza solicitării de restricţionare a traficului 
greu. 

În intervalul menţionat, traficul greu va fi deviat pe traseul Spătăreşti – 
Păltinoasa, această măsură urmând a fi pusă în practică cu sprijinul Poliţiei rutiere şi a 
Poliţiei Locale. 

Această restricţie nu se aplică autoutilitarelor Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă, ambulanţelor, armatei şi transportului de persoane. 

Constructorului îi revine obligaţia de a obţine toate avizele necesare pentru 
devierea traficul greu pe DN 2 pe tronsonul Suceava-Fălticeni în perioada 5 mai-15 
iunie a.c. Primăria Municipiului Fălticeni va asigura necesarul de indicatoare rutiere 
pentru dirijarea traficului pe ruta alternativă.  

Având în vedere cele expuse propun spre analiză si aprobare consiliului local 
proiectul de hotărâre privind interzicerea traficului greu pe strada Sucevei din 
municipiul F ălticeni în perioada 5 mai – 15 iunie a.c. 

 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL  

 
                                                                                                     Proiect 

               
 

HOTĂRÂRE 
 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 450 0 lei pentru tip ărirea unor c ărţi 

 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8577/25.04.2014; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică 
înregistrat la nr. 8578/25.04.2014;  

- cererile d-nei prof.  Mioara Gafencu, d-lui prof. Constantin Popa şi d-lui Alexa 
Paşcu; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, 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 alocarea de la bugetul local, cap. 67.02 „ Cultură, recreere şi 
religie” a sumei de 4500 lei pentru tipărirea unor cărţi, după cum urmează: 

- 1500 lei pentru tipărirea unei cărţi despre Dimitrie Leonida şi Vasile Ciurea – 
autoare prof. Mioara Gafencu; 

- 1500 lei pentru tipărirea cărţilor „Fizică. Îndrumător metodic de rezolvare a 
problemelor de fizică la nivel liceal”,  vol. I – II şi „Compendiu de fizică - nivel 
preuniversitar” – autor prof. Constantin Popa; 

- 1500 lei pentru tipărirea cărţii „Destin” – autor Alexa Paşcu. 
         Art.2:  Cărţile prevăzute la art. 1 vor fi donate de către autori Bibliotecii Municipale 
“Eugen Lovinescu”, Primăriei municipiului Fălticeni, în vederea organizării şi desfăşurării 
activităţilor cultural – artistice şi bibliotecilor şcolare din municipiul Fălticeni. 
          Art.3:  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. 8577/25.04.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  alocarea de la bugetul local a sumei de 4500 lei 

pentru tip ărirea unor c ărţi 
 

Timp de 37 de ani, Mioara Gafencu a fost profesoară de limba şi literatura 
română, pensionându-se în 1999, după o activitate aleasă la Liceul „Nicu Gane” din 
Fălticeni. Dincolo de rigoarea şi exactitatea cunoştinţelor predate, profesoara Mioara 
Gafencu se caracterizează prin virtuozităţi scriitoriceşti, de reală vocaţie, studiind cu 
pasiune trecutul de glorie, ţinând conferinţe, participând şi organizând omagieri ale unor 
cunoscute personalităţi fălticenene. În noua carte care urmează a fi editată împreună cu 
profesorul Sorin Gafencu este evocat astronomul Vintilă Şiadbei şi profesorul inventator 
Haralambie Ciocan. 
 În anul 2000 profesorul Constantin Popa a mai publicat o carte în două volume 
intitulată „Fizica. Îndrumător metodic în rezolvarea unor probleme de fizică la nivel 
liceal”. În vara anului 2009, profesorul Constantin Popa scoate cartea „Compendiu de 
fizică -  nivel preuniversitar” necesară elevilor actuali, absolvenţilor de liceu pentru 
admiterea în facultăţi şi profesorilor de fizică, ca material informativ, acestea urmând a fi 
reeditate.  

Aceste cărţi au fost donate şi distribuite gratuit bibliotecilor liceale, orăşeneşti, 
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, Bibliotecii Facultăţii de Fizică 
din Iaşi, Casei Corpului Didactic Suceava, elevilor şi profesorilor din judeţ şi foştilor 
absolvenţi de la Colegiul “Nicu Gane” cu ocazia diverselor întâlniri. 

Până în martie 2013 Alexa Paşcu era cunoscut ca un poet sucevean de marcă, 
deosebit de original, care abordează sensurile cuvântului, căutându-le şi găsindu-le 
locurile în câte un context care să devină vers potrivit într-o poezie. Din 2013 Alexa 
Paşcu a trecut treptat şi spre proză. Anul trecut i-a fost lansat şi primul volum de proză, 
„Prin labirintul vieţii” (volum de debut în proză) la Suceava şi la Fălticeni, prin care s-a 
dovedit a fi „un autor de literatura adevărată” (I. Cozmei). 

Apreciat de criticii literari ca un autor „reactiv, stenic, implicat emoţional în tot ce 
se întâmplă în jurul său”, un poet care „cultivă o poezie direct proporţională cu firea sa”, 
Alexa Paşcu îşi manifestă pasiunea pentru scris inspirându-se din „toposul în care 
trăieşte”. 

În vederea editării cărţilor, o mare parte urmând a fi donate Bibliotecii Municipale 
“Eugen Lovinescu” , Primăriei municipiului Fălticeni, în vederea organizării şi 
desfăşurării activităţilor cultural – artistice şi bibliotecilor şcolare din municipiul Fălticeni, 
propun alocarea de la bugetul local a sumei de 4.500 lei. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

                                                  Nr.  8578/25.04.2014 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind  alocarea de la bugetul local a sumei de 4500 lei 

pentru tip ărirea unor c ărţi 
 
 

Profesoara Mioara Gafencu, pensionară, autoare a unor cărţi despre Dimitrie 
Leonida şi Vasile Ciurea, şi-a propus un proiect prin care să readucă în atenţia opiniei 
publice cu ajutorul tipăriturilor oameni care au fost notabili şi reprezentativi pentru 
municipiul Fălticeni în secolul trecut. În noua carte pregătită pentru tipar este evocat 
astronomul Vintilă Şiadbei şi profesorul inventator Haralambie Ciocan, ambii născuţi în 
1898. 

În dinastia dăscălicească a Fălticenilor profesorul Constantin Popa are o 
identitate proprie, recunoscută şi verificată în timp, fiind cunoscut ca autor de manuale 
şcolare şi culegeri de fizică pentru elevii de liceu. Potenţialul intelectual i-a rămas la fel 
ca în tinereţe fiind un neobosit autor de carte dedicată îndrumării elevilor pentru 
înţelegerea fizicii. Cărţile „Fizică. Îndrumător metodic de fizică în rezolvarea unor 
probleme, nivel liceal”, două volume, 750 pagini şi „Compendiu de fizică, nivel 
preuniversitar” au fost bine primite şi urmează a fi reeditate. 

 
Scriitorul Alexa Paşcu, membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi laureat a 

numeroase concursuri naţionale şi internaţionale de literatură doreşte să editeze ce-a 
de-a noua carte, “Destin”, roman care înseamnă un plus în actul de cultură al 
Fălticeniului. Dacă va exista finanţarea necesară, romanul ar putea fi lansat în cadrul 
Zilelor Municipiului Fălticeni. Până acum toate cărţile editate de scriitorul Alexa Paşcu 
au fost scoase pe cheltuială proprie, dar acum îi este imposibil să acopere costurile de 
tipărire de 2450 de lei, veniturile sale fiind asigurate doar din pensie.  

 

    Director General, 
 Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 
                           jurist  Buhlea Paul 
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HOTĂRÂRE 
 privind acordarea unui ajutor de urgen ţă familiei reprezentate de 

doamna Ţîrdea Nicoleta 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8544/25.04.2014; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public asistenţă socială, 
înregistrat la nr. 8411/25.04.2014;  

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

- cererea d-nei Ţîrdea Nicoleta înregistrată la nr. 8411/23.04.2014; 
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  1255 lei reprezentând 
ajutor de urgenţă pentru familia reprezentată de doamna Ţîrdea Nicoleta, domiciliată în 
municipiul Fălticeni, str.  Pictor Dimitrie Hârlescu, bl. 3, sc. B, 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 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind acordarea unui ajutor de urgen ţă familiei 

reprezentate de doamna Ţîrdea Nicoleta 
 
 

 
 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. 8411/23.04.2014  d-na Ţîrdea Nicoleta a solicitat 
acordarea unui ajutor financiar pentru familia sa, compusă din şase membri, banii 
urmând a fi folosiţi pentru achitarea datoriilor acumulate la asociaţia de proprietari. 
 Având în vedere situaţia deosebită în care se află, propun spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local alocarea de la bugetul local a sumei de 1255 lei 
reprezentând ajutor de urgenţă pentru familia reprezentată de doamna Ţîrdea Nicoleta, 
domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Pictor Dimitrie Hârlescu, bl. 3, sc. B, judeţul 
Suceava. 
             
              

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna MARTIE 2 014 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8463/24.04.2014; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.  8464/24.04.2014;                 
      -   adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 1999/2014, 1896/2014, 
1608/2014, 708/2014, 227/2014, 792/2014,486/2014. 

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 şi ale anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe 
anul 2014; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. 
a şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
         Art.1:  Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli de deplasare pentru luna MARTIE 2014, conform  anexei care face 
parte integrală din prezenta hotărâre. 
         Art.2: Drepturile menţionate la art. 1 se vor deconta din sumele defalcate din TVA, 
conform prevederilor anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 
2014, iar diferenţa  se va suporta din bugetul local al municipiului Fălticeni. 
         Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 
                            
                               INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             prof. Gheorghe C ătălin Coman             

 
       A V I Z A T 
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     jr. Mihaela Busuio c 
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              EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice 
pentru  luna MARTIE 2014  

    
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 opt unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2014, suma totală fiind de  
7.388,09 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din sumele defalcate din TVA, conform 
prevederilor anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, 
iar diferenţa  se va suporta din bugetul local al municipiului Fălticeni.  

În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru  
luna MARTIE 2014. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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Nr. 8464/24.04.2014 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind aprobarea decont ării 
navetei cadrelor didactice pentru luna MARTIE 2014  

 
 

 
 
 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun 
spre aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare.  
          Potrivit Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 finanţarea 
cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice se asigură parţial din sume defalcate din 
TVA, conform anexei nr. 5, iar diferenţa din bugetul local al municipiului Fălticeni. 
           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 opt unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna MARTIE 2014, suma totală fiind de                                             
7.388,09 lei.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/martie 

2014 

1. Colegiul   tehnic  “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

14 2601,09 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

23 2669 lei 

3. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

2 64 lei 

4. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

3 261 lei 

5. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

4 586 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 493 lei  

7.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

4 504 lei 

8.  G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 210  lei 

 
Notă: Sumele prevăzute în anexă  reprezintă valoarea integrală a cheltuielilor cu 
naveta, urmând ca plata să se efectueze conform prevederilor art. 2 din hotărâre. 
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HOTĂRÂRE 
 privind participarea Municipiului F ălticeni la concursul „Floare de Bucovina” 

2014 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 8549/25.04.2014; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 
8550/25.04.2014;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.61/2014 privind aprobarea 
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea concursului între unităţile 
administrativ – teritoriale din judeţul Suceava privind administrarea localităţilor 
urbane şi rurale, în anul 2014, care se va derula sub denumirea „Floare de 
Bucovina”; 

- adresa Consiliului Judeţean Suceava înregistrată la nr. 6803/09.04.2014; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1:  Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni la concursul „Floare de 
Bucovina” 2014, care se va desfăşura în două etape, respectiv mai – iunie 2014 şi 
septembrie – octombrie 2014, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 61/2014. 
         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 
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H O T Ă R Â R E 
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitat e pentru întocmirea Planului 

Urbanistic Zonal în vederea diviz ării şi construirii pe terenul în suprafa ţă de 2437 
m.p, situat  pe str. Cuza Vod ă nr. 7 

 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  8461/24.04.2014; 

                - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 8462/24.04.2014;  
           - cererea d-lui Gavrilovici George - Lucian înregistrată sub nr. 7775/11.04.2014; 

                  În temeiul prevederilor art. 32, alin. 4 şi art. 50 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „c”,  art. 45, alin. 
2, lit. e 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 acordă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului 
Urbanistic Zonal în vederea divizării şi construirii pe terenul în suprafaţă de 2437 m.p., 
situat pe  str. Cuza Vodă nr. 7, proprietatea d-lui Gavrilovici George – Lucian şi 
construirii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
         Art.2.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
urbanism şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
     
                  
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe C ătălin Coman 

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       AVIZAT  

                                                                             SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            Jr. Mihael a Busuioc 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului privind asigurarea resur selor umane, materiale şi 

financiare necesare gestion ării situa ţiilor de urgen ţă 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  7035/02.04.2014; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, 
înregistrat la nr. 7036/02.04.2014;  
              În temeiul prevederilor art. 25, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct. 8,  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 Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 
         Art.2.  –   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
     
                  
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe C ătălin Coman 

                                                                                                                                                
                                                                                                       AVIZAT  

                                                                             SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            Jr. Mihael a Busuioc  

         
 

                      
                         
 


