
                              ROMÂNIA                                                                                   PROIECT                 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      FĂLTICENI         
                                          
                                                                  H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  
                            şi a situaţiei financiare pe anul 2013 a Municipiului Fălticeni 
 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui. Primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
10465/ 21.05.2014; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 
înregistrat la nr. 10466 / 21.05.2013; 

În conformitate cu prevederile art. 57, alin.(1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 287, alin. (2) din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 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 pe anul 2013, conform Anexei nr.1. 
          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al sponsorizărilor primite şi utilizate în  anul 2013, 
conform Anexei nr.3. 
         Art. 4 – Se aprobă Situaţiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2013, conform Anexei 
nr. 4. 
          Art. 5 – Se aprobă înscrierea în Anexa nr. 5 a sumelor reprezentând facilităţile fiscale acordate 
în anul 2013, a sumelor înregistrate în evidenţa separată a insolvabililor şi a sumelor înregistrate în 
lista de rămăşiţă la data de 31.12.2013, in conformitate cu prevederile art.287, alin.(2) din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
         Art. 6– Anexele nr. 1 –5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 7 – 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 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr. 10465 / 21.05.2014 
                       PRIMAR               
 
             
                                                   EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  

şi a situaţiei financiare pe anul 2013 a Municipiului Fălticeni 
 
În baza prevederilor Legii finanţelor publice locale şi ale Legii administraţiei 

publice locale, contul anual de execuţie bugetară şi situaţiile financiare anuale se 
prezintă spre aprobare consiliilor locale. 

Anul bugetar 2013  s-a încheiat din punct de vedere al execuţiei bugetului local cu 
un excedent cumulat de 5.270.726 lei, sumă care ne permite să realizăm în anul 2014 
investiţiile prevăzute în Secţiunea de dezvoltare.  

Activităţile finanţate integral din venituri proprii au înregistrat la sfârşitul anului 
2013 un excedent în sumă de 3.941.184 lei, luând în considerare şi rezerva din anul 
precedent. Cea mai mare sumă: 3.489.119 lei, o reprezintă disponibilul pentru Spitalul 
Municipal, urmată de disponibilul înregistrat la Piaţa Agroalimentară: 286.157 lei. 
Soldul rămas la Spital pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, este 
constituit din sume primite de la Casa de Sănătate la sfârşitul anului, când nu au mai 
putut fi efectuate plăţi către furnizori. Activităţile finanţate integral din venituri proprii, 
desfăşurate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, au înregistrat la 
sfârşitul anului un disponibil de 165.908 lei. 

Pentru instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii , cele patru muzee şi 
Casa de cultură, alocaţiile de la bugetul local au fost în sumă de 583.093 lei, iar 
veniturile proprii au fost în sumă de 52.760 lei. Spitalul Municipal a fost finanţat şi din 
subvenţii de la bugetul local şi de la Ministerul Sănătăţii. Plăţile efectuate din 
subvenţiile primite de această instituţie se ridică la suma de 13.117.315 lei, din care 
13.000.000 lei – pentru construcţia noului Spital. 

Sponsorizările primite în anul 2013, în sumă totală de 63.750 lei, au fost cheltuite 
conform destinaţiei specificate de sponsori, respectiv organizarea „Zilelor Municipiului 
Fălticeni – 2013”. 
       Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea plăţilor 
de casă şi a disponibilităţilor din conturi la sfârşitul anului 2013 iar situaţiile financiare 
au fost depuse pentru verificare şi centralizare la D.G.F.P. Suceava, conform 
prevederilor legale. 
 
 
                                                        PRIMAR,                                               
                                          Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 



 
                       ROMÂNIA                                                                  Nr. 10466 / 21.05.2014 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 
                                la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale   
               de execuţie bugetară şi a situaţiei financiare pe anul 2013 a Municipiului Fălticeni  
 
       Conform Contului de execuţie al bugetului local, veniturile încasate au fost în sumă de 
55.607.145 lei, din care venituri proprii: 15.758.163 lei, reprezentând 28,33 %. 
       În ceea ce priveşte cheltuielile, în totalul de 53.995.770 lei, ponderea cea mai mare o au plăţile 
efectuate pentru învăţământ: 48,26 %, urmate de cheltuielile din cadrul capitolului bugetar „Sanatate”: 
24,64 %, care includ şi plăţile efectuate la investitia in continuare „Spital Municipal Falticeni – corp 
nou”.  
       Contul de execuţie al instituţiilor si activit ăţilor finan ţate din venituri proprii şi subvenţii 
cuprinde veniturile şi cheltuielile urmatoarelor structuri: 

- Spitalul Municipal – institutie integral finantata din surse proprii 
- Muzeul de Arta „Ion Irimescu” – institutie finantata din venituri proprii si subventii 
- Casa de cultură şi muzeele: Galeria Oamenilor de seama, Muzeul Apelor, Casa Memoriala 

„Mihail Sadoveanu” – activitati finantate din venituri proprii si subventii 
- Piata Agroalimentara –activitate integral finantata din surse proprii 
- activitati finantate din surse proprii organizate in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar, 

cum ar fi cămine-internat pentru elevi, cantine, organizarea de cursuri de calificare, inchirieri. 
In cadrul acestui buget, cea mai mare pondere (91,13 %) o reprezinta cheltuielile Spitalului 

Municipal.  
Soldul activitatilor autofinantate este de 3.941.184 lei la 31.12.2013. 
Din analiza Bilanţului încheiat la data de 31.12.2013 se observă că totalul capitalurilor proprii , 

care reprezintă diferenţa între active şi datorii, s-a majorat cu 53.131.936 lei faţă de începutul anului. 
Acest fapt este consecinţa reevaluarii terenurilor si cladirilor apartinand domeniului public si 
domeniului privat al municipiului. 
       Soldul datoriilor comerciale de 1.069.739 lei, în usoara crestere faţă de 1 ianuarie 2013, 
reprezintă în special valoarea utilităţilor consumate în luna decembrie, pentru care facturile s-au primit 
după data de 24.12.2013.  
       Datoriile către bugete reprezintă impozitul pe salariile aferente lunii decembrie 2013, virat în 
ianuarie 2014, precum şi contribuţiile sociale aferente, pentru toate instituţiile subordonate. Valoarea 
salariilor angajatilor  este relativ constanta. 
       Datoriile necurente, care constau in provizioanele constituie de catre unitatile de invatamant 
pentru plata drepturilor salariale constituite prin hotarari judecatoresti, au scazut cu sumele achitate in 
anul 2013. 
       Valoarea activelor, atat a celor curente, cat si a celor necurente, a crescut in anul 2013. Cele 
necurente constau in principal in terenuri si cladiri a caror valoare a fost reevaluata. Cele necurente 
constau in stocuri, sume de incasat la bugetul local din impozite si taxe precum si disponibilitati la 
trezorerie. 
       La data de 31.12.2013 nu se înregistrează plăţi restante către salariaţi, către bugetul de stat sau al 
asigurărilor sociale, către furnizori de bunuri şi servicii sau furnizori de active fixe 
                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                Ec. Maria Bulaicon 



                      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. 
10852 din 27.05.2014  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 10853 din 27.05.2014; 
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 rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 2. 

Art. 3: Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 290.000 lei pentru 
realizarea investitiei „Santuri pereate din beton – str. Rasaritului, Nufarului si Halmului”. 
           Art. 4: Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Santuri pereate din 
beton – str. Rasaritului, Nufarului si Halmului si „Extindere si reabilitare retea apa potabila str. 
Plutonier Iacob”, conform Anexelor nr. 3a si 3b. 

Art. 5: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 4. 
           Art. 6: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr.5. 
           Art. 7:  Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 8: Primarul, prin compartimentele de specialitate şi Spitalul Municipal Fălticeni vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
            

 
 

PRIMAR,  
Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

                                                                                                            
 
 
 

Avizat,                                                                                            
                                                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                             Mihaela Busuioc 



 
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr.  10852/26.05.2014 
                       PRIMAR               
             
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
             

   
Pe parcursul executiei bugetare s-a constat ca sumele prevazute in bugetul local al Municipiului 

Falticeni pentru cheltuielile curente nu acopera necesitatile aparute, drept pentru care propun 
majorarea acestora astfel: 

- Pentru achizitionarea de mobilier stradal: banci si cosuri de gunoi, suma de 100.000 lei 
- Pentru realizarea de imprejmuiri si limitatoare de viteza, suma de 50.000 lei 
- Pentru Casa de Cultura: 12.500 lei pentru cortina, perdele, jaluzele, 1.000 lei pentru cheltuielile 

cu apa si canalizare si 500 lei pentru energie si gaze naturale. 
- Pentru achizitionarea unui calculator si a unui copiator la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza – 

4.500 lei 
- Pentru achizitionarea de furnituri de birou la primarie – 2.000 lei 
- Pentru obiecte de inventar la Politia Locala –1.000 lei 
- Pentru cheltuieli cu apa si canalizarea la stadioane – 500 lei 

 Sectiunea de dezvoltare a fost majorata cu 330.000 lei, dupa cum urmeaza: 
- 290.000 lei pentru realizarea obiectivului de investitii „Santuri pereate din beton pe str. 

Rasaritului, Nufarului si Halmului”. Pentru inlaturarea pagubelor produse de precipitatiile 
abundente cazute sunt necesare lucrari de regularizare a apelor pluviale din zona calamitata. 

-  40.000 lei pentru extinderea si reabilitarea retelei de apa potabila pe strada Plutonier Iacob.  
Majorarea cheltuielilor se va face pe de o parte pe seama veniturilo r incasate (212.000 lei) si 

din fondul de rezerva bugetara (290.000 lei) pentru realizarea santurilor de pe cele trei strazi 
mentionate. 
 Unitatile de invatamant, Muzeul Ion Irimescu si Spitalul Municipal au solicitat efectuarea unor 
virari de credite pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor. 
 
       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 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                              Proiect 

                                                                               
HOTĂRÂRE 

privind vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni, 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. 10810/26.05.2014; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10811/26.05.2014; 
 - 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 12 m.p. teren, situată pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona bl. 4)  – 1.200 lei; 
2. suprafaţa de 6 m.p.   teren, situată pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona bl. 4)  –    600  lei; 
3. suprafaţa de 564 m.p.  teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n. –  58.100 lei; 
4. suprafaţa de 9 m.p.  teren, situată pe str. Ana Ip ătescu, f.n. –  2.997 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 mun icipiu 



                                                                                         jr. Mihaela B usuioc  
 

 
 
 

 
Anexă la H.C.L. nr. ____ / 30.05.2014 

 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânz ării 

Numele si 
prenumele/adresa 

cump ărătorilor 
terenurilor  

1. suprafaţa de 12 m.p. teren, situată 
pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona 

bl. 4) 

ONEA LAVINIA-MARIA 
dom. în mun.F ălticeni, 
str.Dimitrie Leonida, bl. 

4, sc. A, ap. 1 
2. suprafaţa de 6 m.p.   teren, situată 

pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona 
bl. 4)  –     600  lei 

DASCĂLU COSTICĂ 
dom.în mun. F ălticeni, 

str.Dimitrie Leonida, bl. 
4, sc. A, ap. 4 

3. suprafaţa de 564 m.p.  teren, 
situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n. –  

58.100 lei 

JILAVU ANDREI 
dom.în mun. F ălticeni, 

str. Bro şteni, nr. 7 
4. suprafaţa de 9 m.p.  teren, situată 

pe str. Ana Ip ătescu, f.n. 
PLEŞCAN PETRU –

DARIUS 
mun.F ălticeni, B-dul 2 
Grăniceri, bl. 9, sc. B, 

ap. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
                                                                                           Nr.  10810 / 26.05.2014 
 
 

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 12 m.p. teren, situată pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona bl. 4)  – 1.200 lei; 

2. suprafaţa de 6 m.p.   teren, situată pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona bl. 4)  –    600  lei; 
3. suprafaţa de 564 m.p.  teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n. –  58.100 lei; 
4. suprafaţa de 9 m.p.  teren, situată pe str. Ana Ip ătescu, f.n. –  2.997 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. 10811 / 26.05.2014 
 
 
 

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  patru 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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
                                                           R O M Â N I A  

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL    
                                                                                                     Proiect 

                          
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui schimb de terenuri  
 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
10812/26.05.2014;                            
           - raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10814/26.05.2014;  
 - cererea nr. 158/16.07.2013 depusă de către S.C. DASTI S.R.L. Fălticeni; 

- rapoartele de evaluare întocmite de S.C. REVAL S.R.L. Suceava;  
În temeiul prevederilor art. 1763 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare: 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi  art. 121, alin. 4 
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 schimbul dintre suprafaţa de 3.000  m.p.  teren situat în 
extravilanul municipiului Fălticeni(compusă din parcela nr. 36985 şi parcela nr. 36986),  
proprietatea domnului Bulaicon Constantin, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Dr.Tatos, nr. 
4 şi suprafaţa de 872 m.p.  teren situat pe str.Dimitrie Leonida, f.n., proprietatea privată a 
Municipiului Fălticeni, conform planurilor de situaţie prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 

Art. 2.   –  Rapoartele de evaluare a terenurilor întocmite de S.C. REVAL S.R.L. 
Suceava sunt prevăzute în anexele 3 şi 4. 
 Art. 3.   –   Anexele nr. 1 - 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 4.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Biroului juridic 
şi Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.              
             
                                                 
                          INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
            prof.Gheorghe-C ătălin Coman 

                                                                                                      Avizat, 
                                                                                     Secretar municipi u 
                                                                                       jr.Mihaela Busu ioc 

 
 



 

 

 

 

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

                    Nr.  10812 / 26.05.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  aprobarea unui schimb de terenuri 

 
 
 
 Potrivit dispoziţiilor constituţionale şi ale Legii nr. 213/1998, statul şi unităţile 
administrativ-teritoriale pot fi titulare ale dreptului de proprietate care privesc bunurile 
aparţinând proprietăţii publice, cât şi bunurile care constituie proprietatea privată. 
 Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face în 
condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local. 
 Prin cererea înregistrată la nr. 8679/28.04.2014 depusă de către domnul Bulaicon 
Constantin, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Dr.Tatos, nr. 4,  s-a solicitat schimbul de 
terenuri dintre suprafaţa de 3.000  m.p. teren situat în extravilanul municipiului 
Fălticeni(compusă din parcela nr. 36985 şi parcela nr. 36986),  proprietatea solicitantului, şi 
suprafaţa de 872 m.p. teren situat pe str.Dimitrie Leonida, f.n., proprietatea privată a 
Municipiului Fălticeni. 

Având în vedere că valoarea suprafeţei de teren ce face obiectul schimbului, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, este mai mică decât valoarea terenului – 
proprietatea domnului Bulaicon Constantin, considerăm justificată şi oportună aprobarea 
acestui schimb de terenuri. 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 10813 / 26.05.2014 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind aprobarea unui schimb de terenuri 

 
 

 
 Prin cererea înregistrată la nr. 8679/28.04.2014 depusă de către domnul Bulaicon 
Constantin, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Dr.Tatos, nr. 4,  s-a solicitat schimbul de 
terenuri dintre suprafaţa de 3.000  m.p. teren situat în extravilanul municipiului 
Fălticeni(compusă din parcela nr. 36985 şi parcela nr. 36986),  proprietatea solicitantului, şi 
suprafaţa de 872 m.p. teren situat pe str.Dimitrie Leonida, f.n., proprietatea privată a 
Municipiului Fălticeni 
 Potrivit legislaţiei în vigoare, schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale se face pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local.  

În acest sens, s-a procedat la evaluarea suprafeţelor de teren care fac obiectul 
schimbului, prin întocmirea rapoartelor de către evaluatorul autorizat S.C.REVAL S.R.L. 
Suceava. 

Potrivir rapoartelor de evaluare, valoarea suprafeţei de teren ce face obiectul 
schimbului, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, este mai mică decât valoarea 
terenului – proprietatea domnului Bulaicon Constantin. 

 
 

 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Ing.Anton Naforni ţă 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



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

                                                                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă în municipiul 

Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   
la  nr. 10703/23.05.2014; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
10704/23.05.2014;  
            - referatul de anchetă socială întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială 
şi înregistrat sub nr. 10570/22.05.2014; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 10653/23.05.2014; 
            În baza prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 
3 şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1:  Se aprobă repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în 
municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8, doamnei Munteanu Diana-Mihaela. 
    Art.2:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 
perioadei pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare, conform 
prevederilor legale. 
               Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
                       
                           INIŢIATOR 
                             PRIMAR 
            Prof. Gheorghe C ătălin Coman       

                                                                                                                   
                                                                              AVIZAT  

                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                jr. Mihaela Busuioc 

                         
 
                     



                        R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
             P R I M A R                                                    
   
                                                                                                       Nr.  10703/23.05.2014                                                                                                          

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale 

situat ă în municipiul F ălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8 
 

 
 
 Potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „ consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe 
teritoriul unităţilor administrativ – teritoriale”. 
 Unitatea locativă situată pe strada Victoriei, bl. 72, ap. 8 are destinaţia de locuinţă 
socială şi a făcut obiectul contractului de închiriere încheiat cu d-l Cristina Sorin.  Acesta a 
solicitat rezilierea contractului de închiriere prin cererea înregistrată la nr. 10290/16.05.2014. 
 Conform procesului-verbal încheiat în data de 23.05.2014 în cadrul şedinţei Comisiei 
de repartizare a unităţilor locative, proprietatea municipiului Fălticeni, apartamentul a fost 
propus spre repartizare doamnei Munteanu Diana-Mihaela, acesta întrunind condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: 

- venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, să fie sub nivelul 
câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică în luna anterioară celei în care se analizează cererea; 

- să nu deţină în proprietate o locuinţă; 
- să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
- să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei 

locuinţe; 
- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. 

Durata contractului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă în 
municipiul F ălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                     Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                              Proiect 
                                                                                                                                                                        
              H O T A R Â R E 
privind aprobarea organiz ării manifest ărilor culturale prilejuite de Ziua Interna ţional ă a 

Copilului 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 10757 din 26.05.2014; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie şi Ordine Publică  înregistrat la nr. 
10758 din 26.05.2014; 

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 
2, lit. a, art. 47 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 organizarea manifestărilor culturale prilejuite de Ziua Internaţională 
a Copilului, în data de 01.06.2014, în Piaţa " Nada Florilor".  
           Art.2.  -  Manifestările culturale prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului vor fi 
organizate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni în parteneriat cu Clubul 
Copiilor şi unităţile de învăţământ preşcolar şi gimnazial din Fălticeni.  
           Art.3.  -  Se aprobă alocarea de la bugetul local, capitolul 67.02. –“ Cultură, recreere şi 
religie” a sumei de 15.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale 
prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului. 
           Art.4.  -  Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor 
şi Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
 
                           INIŢIATOR 
                             PRIMAR 
            Prof. Gheorghe C ătălin Coman       

                                                                                               
                                                                              AVIZAT  

                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL F ĂLTICENI 
DIRECŢIA ADMINITRA ŢIE PUBLIC Ă LOCAL Ă 

 
            Nr.  10758 / 26.05.2014                

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea manifestarilor culturale p rilejuite de 
Ziua lnternationala a Copilului  

 
 

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă în fiecare an un prilej de mare 
bucurie, o „întâlnire” fericită a celor mari cu cei mici, nu doar prin intermediul unor 
atenţii şi cadouri, ci şi prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, 
atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care mai 
păstrează încă un crâmpei din sufletul lor de copil. 

Prin propunerile noastre şi ale colaboratorilor în organizarea manifestărilor, 
Clubul Copiilor Fălticeni, unităţile de învăţământ din municipiu, Muzeul de Artă “Ion 
Irimescu” şi Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”, copiii sunt invitaţi să participe la 
un concurs de desene, la un flash mob, îşi vor putea demonstra talentul de solişti vocali 
în faţa colegilor, prietenilor şi rudelor în cadrul concursului de karaoke, vor participa 
sau vor fi spectatori la un spectacol cu trupele de dans din municipiu, sau vor putea 
dansa pe ritmurile celor mai cunoscute melodii în cadrul discotecii în aer liber care va fi 
organizată în Piaţa “Nada Florilor”.    

Executivul va asigura cadrul general (scenă, sunet, lumini) pentru desfăşurarea 
spectacolelor pe scena amplasată în Piaţa “Nada Florilor”, premiile pentru aproximativ 
1.000 de participanţi, suportul tehnic şi financiar pentru concursul de desene pe asfalt 
orgnaizat de Muzeul “Ion Irimescu”.   

Duminică, 1 iunie, de la ora 14,00 va avea loc Consursul de desene pe asfalt, iar 
de la ora 17,00, în Piaţa “Nada Florilor” se va desfăşura flash mob-ul “De 1 iunie toata 
lumea dansează în piaţă” urmat de un spectacol gen karaoke, un spectacol susţinut de 
formaţiile de dans din municipiu şi discotecă în aer liber. Toţi participanţii vor fi 
premiaţi. 

 
Director General, 

Direcţia Generală Administra ţie şi Ordine Publică, 
Jurist Buhlea Paul 

 
 



        

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL F ĂLTICENI 
DIRECŢIA ADMINITRA ŢIE PUBLIC Ă LOCAL Ă 

 
                                   Nr. 10757/26.05.2014 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea manifestarilor culturale p rilejuite de 
Ziua lnternationala a Copilului  

 
Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de 

a inspira comunitatea şi familia noastră,  de  a aprecia şi iubi copiii şi de ce nu, de a-i 

pregăti pentru un viitor sănătos, fericit şi plin de succese. 

Este o zi specială pentru toţi copiii şi un bun prilej pentru părinţi de a-şi petrece această 

zi deosebită împreună cu copiii lor. 

Manifestările prilejuite cu această ocazie vor cuprinde jocuri, concursuri, 

spectacole, premieri, manifestări ce-şi doresc să înlocuiască cu succes alte activităţi 

precum privitul la televizor sau jocurile pe calculator. 

Astfel, pentru a oferi comunităţii o paletă largă de manifestări cultural-artistice 

dedicate zilei de 1 iunie – Ziua Internaţională a copilului, propun autorităţii deliberative 

alocarea de la bugetul local a sumei de 15.000 de lei în vederea organizării şi 

desfăşurării manifestărilor mai sus amintite. 

 
 

INI ŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
 
           

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna APRILIE 2014 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 10700/23.04.2014; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.  10701/23.04.2014;                 
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 10382/2014, 10140/2014, 

10020/2014, 10056/2014, 10341/2014, 10161/2014, 10318/2014 şi nr. 10645/2014;  
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 APRILIE  2014, conform anexei care face parte integrantă 
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 
                                                          
 
 



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

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/aprilie 

2014 

1. Colegiul   tehnic  “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

14 1863,29 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

23 2308 lei 

3. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

2 48 lei 

4. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

3 192 lei 

5. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

4 422 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 362 lei  

7.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

 556 lei 

8.  G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 150  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                            
                                                                                       
                                                                                                    Nr. 10700/23.04.2014 

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

luna APRILIE 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 aprilie 2014, suma totală fiind de 5.901,29 
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 APRILIE 
2014. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                             
                                                     
 



                          ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direc ţia economic ă 
 

                                                                 
Nr. 10700/23.04.2014 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind aprobarea decont ării 
navetei cadrelor didactice pentru luna APRILIE 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 APRILIE 2014, suma totală fiind de                                                                         
5.901,29 lei.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                      

 

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

                             
                                                                                                       Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea, prin închiriere, a unei unit ăţi locative de necesitate situat ă pe    
str. Maior Ioan, nr. 31, ap. 13  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   
la  nr. 10858/26.05.2014;   

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
10859/26.05.2014;           
            -  referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 10385/19.05.2014;    
            - cererea d-nei Botuşanu Elena înregistrată sub nr. 9213/05.05.2014;           

     În baza prevederilor art. 55 şi 56 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 23, 24 şi 25 din H.G. nr. 250/200 
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996; 
      În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, 
alin. 1 şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1:  Se aprobă repartizarea, prin închiriere, a unei unităţi locative de necesitate 
situată pe str. Maior Ioan,  nr. 31, ap. 13, d-nei Botuşanu Elena. 
    Art.2: Durata termenului de închiriere este de 7 luni, începând cu data de 
01.06.2014 şi până la data de 31.12.2014. 
              Art.3:  Preţul chiriei se stabileşte în cuantum de 10 lei/lună. 
               Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 
                               INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             prof. Gheorghe C ătălin Coman             

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



                                                          
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                            
                                                                                       
                                                                                                    Nr. 10858/26.05.2014 

 
 

            
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind repartizarea, prin închiriere, a unei unit ăţi locative de 
necesitate situat ă pe str. Maior Ioan, nr. 31, ap. 13  

 
 
 

    
Potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, locuinţa de necesitate este  locuinţa destinată cazării temporare a persoanelor şi 
familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau 
accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de 
utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de 
locatari. 

Municipiul Fălticeni deţine o construcţie uşoară din elemente modulate, conform fişei 
de inventar înregistrată sub nr. 7050/2014, amplasată pe str.   

Prin cererea nr. 9213/05.05.2014 d-na Botuşanu Elena a solicitat atribuirea unei 
locuinţe prin închiriere. 

Având în vedere că familia acesteia locuieşte fără forme legale într-o cameră a unui 
imobil aflat în proprietatea numitului Pânzaru Gavril, situată în municipiul Fălticeni, str. 
Humorului nr. 39A, judeţul Suceava, considerăm necesară închirierea unităţii locative către 
d-na Botuşanu Elena. 

În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind repartizarea, prin închiriere, a unei unit ăţi locative de necesitate 
situat ă pe str. Maior Ioan, nr. 31, ap. 13. 

 
 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

                    
 
 
 
 



 
 

 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL                                     

                                                                                  
                                                                                                 

                                                                                                           Proiect                                                              
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Local al Municipiului F ălticeni în 

consiliul de administra ţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” F ălticeni  
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr.  9643/09.05.2014; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 9644/09.05.2014; 
- demisia d-lui consilier local Amariei Vasile înregistrată sub nr. 9011/30.04.2014; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1:  Se desemnează domnul/doamna consilier local ____________________ în   
consiliul de administraţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni, ca urmare a demisiei 
domnului consilier local Amariei Vasile. 

            Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Colegiului „Vasile 
Lovinescu” Fălticeni  şi persoanei desemnate. 

  
                             
 
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe C ătălin Coman  
 
            
                                                                                                         A V I Z A T 
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuio c 
 
                        
 
                        
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                         PRIMAR                                                              
                                                                                           
                                                                                                          Nr. 9643/09.05.2014                                                 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consi liului Local al 
Municipiului F ălticeni în consiliul de administra ţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” 

Fălticeni  
 
 

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

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

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

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

Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ, acesta 
întrunindu-se lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două 
treimi dintre membri.  
 Având în vedere demisia domnului consilier local Amariei Vasile din consiliul de 
administraţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni se impune înlocuirea acestuia cu alt 
reprezentant al consiliul local. 

Faţă de cele prezentate propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local a l Municipiului 
Fălticeni în consiliul de administra ţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” F ălticeni.  

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

                                                  Prof. Gheorghe C ătălin Coman   
  
        



 
         R O M Â N I A 
   JUDETUL SUCEAVA 

          MUNICIPIUL FĂLTICENI 
  Compartiment juridic 

                                                              
                                                                                        Nr. 9644/09.05.2014 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local a l 
Municipiului F ălticeni în consiliul de administra ţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” 

Fălticeni  
 

             Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de 
administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz.  
              Prin HCL nr. 131/04.10.2013 domnul consilier local Vasile Amariei a fost desemnat în 
consiliul de administraţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni. 
   Potrivit legii consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ are următoarele atribuţii 
principale: adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ, 
aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ, aprobă 
curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral, stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu 
terţi, organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct, aprobă planul de 
încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic, aprobă 
programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral, 
sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii, 
aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor, aprobă orarul unităţii de învăţământ, 
îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director, 
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.                          

Hotarârile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti. 
Hotarârile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru 
ocuparea posturilor, a functiilor de conducere, acordarea gradatiei de merit, restrângerea de 
activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. 
Membrii consiliului de administratie care se afla în conflict de interese nu participa la vot. 
Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de învatamânt se iau cu majoritatea din totalul 
membrilor consiliului de administratie. 
 Având în vedere demisia domnului consilier local Vasile Amariei din consiliul de administraţie 
al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni înregistrată sub nr. 9011/30.04.2014 şi prevederile legale 
menţionate anterior cu privire la cvorum se impune desemnarea altui reprezentant al consiliului local 
în consiliul de administraţie al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni. 

 
 
 

Compartiment juridic 
Cons. jr.Simona Ciocan 

 

 
 
 
 


