
                                 
                      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. 
19630 din 23.09.2014;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 19631 din 19631 din 
23.09.2014; 

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 si a prevederilor HG nr. 72/2013 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 aproba alocarea sumei de 3.600 lei din prevederile bugetare ale capitolului 67.02 

Cultura,recreere, religie pentru achizitionarea unui numar de 300 exemplare din publicatia „Falticeni, 
orasul celor patru muzee” care vor fi utilizate cu scopul de promovare a municipiului. 

Art. 3:  Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii 
si subventii pe anul 2014, conform Anexei nr. 2. 

Art. 4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexelor nr. 3a 
si 3b. 

Art. 5:  Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 4. 
Art. 6:  Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7: 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: 30.09.2014 
Nr.  
              
 



 
 
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                 Nr.  19630 din 23.09.2014 
                       PRIMAR               
         
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
                 

Proiectul de rectificare bugetară cuprinde: 
- Rectificarea Bugetului local pe anul 2014, astfel: 

- Prevederile trimestrului IV pentru plata salariilor personalului din unitatile de 
invatamant nu acopera necesarul. Ele au fost alocate in conformitate cu standardele 
de cost per elev, astfel incat unele unitati de invatamant au fonduri suficiente, iar 
altele nu reusesc sa acopere nici macar plata salariilor pe luna septembrie, care se 
efectueaza pe 10.10.2014. In acesta situatie se afla G.P.P. Pinocchio careia ii este 
necesara suma de 66.000 lei, G.P.N. Voinicelul, 60.000 lei si Scoala Gimnaziala 
Al.I. Cuza – 54.000 lei. Sumele necesare vor fi acoperite prin redistribuire de la 
unitatile de invatamant care au fonduri suficiente pentru urmatoarele doua luni, 
astfel: 

o Colegiul National Nicu Gane – 70.000 lei 
o Colegiul Tehnic Mihai Bacescu – 60.000 lei 
o Colegiul Vasile Lovinescu – 50.000 lei 

- Seful Serviciului cultura muzee solicita majorarea bugetului alocat cu suma de 
15.000 lei, necesara pentru: 

o Reparatii curente la acvariile din dotare, respectiv inlocuirea  a doua blaturi 
de geam – 6.000 lei 

o Achizitionarea a doua pompe de aer pentru acvarii – 9.000 lei 
Mentionez ca inlocuirea pompelor ar duce la o economie a cheltuielilor cu 

energia electrica, deoarece pompele noi au un consum redus de energie fata de cele 
existente. 

Majorarea bugetului se poate realiza pe seama veniturilor incasate la bugetul 
local. 

- Pe parcursul derularii lucrarilor la obiectivul de investitii ”Conducta distributie a 
apei str. Victoriei si str. Nicolae Labis” s-a consatat ca sunt necesare niste materiale 
in plus, deci este necesara majorarea sumei alocate acestui obiectiv cu 4.000 lei. 
Suplimentarea poate fi realizata prin virare de la obiectivul de investitii „Extindere 
si reabilitare retea apa potabila str. Plutonier Iacob” la care, din suma de 40.000 lei, 
se pot realiza economii de 4.000 lei. 

- Rectificarea bugetului institutiilor si activitatil or finantate din venituri proprii, dupa 
cum urmeaza: 

- Spitalul Municipal Falticeni solicita modificarea programului de investitii, 
respectiv completarea acestuia cu obiectivul de investitii: „Modul container 
(inclusiv transport,montaj si racord utilitati)” in valoare de 50.000 lei. 



Achizitionarea acestui modul este necesara pentru transformarea Camerei de Garda 
in Compartiment de Primiri Urgente (CPU), ceea ce va duce la cresterea sumelor 
contractate cu CAS Suceava prin realizarea internarilor de zi. 
Suma de 50.000 lei va fi asigurata prin diminuarea sumei alocate pentru 
achizitionarea Aparatului Roentgen mobil cu brat in C. 

- GPP Pinocchio a solicitat virarea sumei de 10.000 lei obtinute din venituri proprii 
de la articolul de cheltuiala 20.03.01 „Hrana pentru oameni”, la articolul de 
cheltuiala „cheltuieli curente”. 
 

Propun achizitionarea unui numar de 300 bucati din cartea/brosura „Falticeni, orasul celor 
patru  muzee” care vor fi utilizate pentru promovarea orasului si a principalelor sale obiective 
turistice: muzeele. Brosura este realizata in conditii grafice deosebite, format A4, contine 24 de 
pagini tiparite pe hartie lucioasa ce contin si text si imagini si este un adevarat ghis turistic si de 
informare.  
   
       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 – Cătălin Coman 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



             ROMÂNIA                                                       Nr.  19631/23.09.2014                           
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 bugetului local: 
1.Sectiunea de dezvoltare 
- majorarea cu suma de 9.000 lei pentru achizitionarea a doua pompe de aer pentru acvariile 

de la Muzeul Apelor 
- veniturile acestei sectiuni se majoreaza cu aceeasi suma din incasarile obtinute din 

vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, subcapitol 39.02.07 
- cu privire la virarea sumei de 4.000 lei de la obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare 

retea apa potabila str. Plutonier Iacob” la obiectivul ”Conducta distributie a apei str. 
Victoriei si str. Nicolae Labis”, articolul 48 al. 1 din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare prevede:” În situaţia în care, pe 
parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii 
nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai 
bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, 
aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii”. 

2. Sectiunea de functionare 
- majorarea bugetului local cu suma de 6.000 lei necesara reparatiilor curente efectuate la 

acvariile de la Muzeul Apelor  
- veniturile acestei sectiuni se majoreaza cu aceeasi suma din incasarile obtinute din amenzi 

si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate, paragraph 35.02.01.02 
- In cee ce priveste rectificarea capitolului 65.02 Invatamant, articolul 5 al.5 din HG nr. 

72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca : “Redistribuirea sumelor 
între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul 
conform al inspectoratului şcolar“. Mentionez ca propunerea de redistribuire a fost trimisa 
spre avizare catre Inspectoratul Scolar Judetean. 

 
Rectificarea bugetului institutiilor si activitatil or finantate din venituri proprii 

- Spitalul Municipal Falticeni solicita completarea listei de investitii cu obiectivul 
„Modul container (inclusiv transport,montaj si racord utilitati)” in valoare de 50.000 
lei. Suma va fi alocata prin redistribuire de la obiectivul: „Aparat Roentgen mobil cu 
brat in C”. 

- GPP Pinocchio solicita o virare de credite intre prevederile bugetare ale paragrafului 
65.10.11.03 Internate si cantine pentru elevi, suma de 10.000 lei de la alineatul 
20.03.01 Hrana pentru oameni la alineatul 20.02 Reparatii curente. 
 



          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. 
 
 

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE, 
                                            Ec. Florea Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                                    Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea unor ac ţiuni cu caracter cultural - artistic în luna octomb rie  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 16447/14.08.2014; 
     -  raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică înregistrat 
sub nr. 16563/14.08.2014; 
 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 organizarea, în perioada 24 – 26 octombrie , a următoarelor acţiuni 
cu caracter cultural-artistic: 
     1.  Târgul M ărului   

2.  Festivalul Na ţional Concurs de Folk pentru Tineret „Nada Florilor” F ălticeni  
    Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local, subcapitolul 67.02.50 – „Alte servicii în 

domeniile culturii, recreerii şi religiei” a sumei de 50.000 lei pentru organizarea Târgului 
Mărului  şi a sumei de 25.000 lei pentru organizarea Festivalului Na ţional Concurs de Folk 
pentru Tineret „Nada Florilor” F ălticeni. 

    Art.3: Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia 
Pathos Bucureşti în vederea organizării Festivalului Naţional Concurs de Folk pentru Tineret 
„Nada Florilor” Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea  
la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 
            
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 

    Prof. Gheorghe-C ătălin Coman 

     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
   Jr.  Mihaela Busuioc  

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 
 

 
                              Nr. 16563/14.08.2014                   
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind organizarea în municipiul F ălticeni a unor ac ţiuni cu 

caracter cultural, artistic şi turistic în luna octombrie 
 
 

În luna octombrie Municipiul Fălticeni organizează a XI-a ediţie a evenimentului anual 
Târgul Mărului şi are calitatea de partener la Festivalul naţional concurs de muzica folk pentru 
tineret „Nada Florilor”.  

Târgul Mărului, ediţia 2014, este organizat de Primăria Municipiului Fălticeni în 
colaborare cu Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava, Consiliul 
Judeţean Suceava, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Asociaţia „Produs în 
Bucovina” şi Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Suceava. 

Manifestarea se va desfăşura în perioada 24 – 26 octombrie 2014 în Piaţa „Nada 
Florilor” din Municipiul Fălticeni, loc unde vor expune pomicultori, furnizori de materiale şi 
produse specifice pentru agricultură, producători şi procesatori de lapte şi carne, piscicultori şi 
apicultori, meşteri populari. 

Ediţia a II –a a Festivalul naţional concurs de muzica folk pentru tineret „Nada 
Florilor” este organizat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fălticeni în parteneriat 
cu Asociaţia Pathos din Bucureşti. 

Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 10,00 este programat, pe scena Centrului Cultural 
“Grigore Vasiliu Birlic”, concursul de interpretare, iar de la ora 16,30, pe scena din Piaţa 
“Nada Florilor”, un spectacol extraordinar cu patru dintre cei mai cunoscuţi solişti de muzică 
folk.  

Duminică, 26 octombrie, tot de la ora 10,00, este programat concursul de compoziţie, 
iar seara, în Piaţa „Nada Florilor” vor evolua alte nume de marcă ale folkului românesc. 

 
 
 

Director General, 
    Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 

jurist Buhlea Paul 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
               

                                                  Nr. 16447/14.08.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind organizarea în municipiul F ălticeni a unor ac ţiuni cu caracter 

cultural, artistic şi turistic în luna octombrie 
 
Aflat la a XI –a ediţie “Târgul Mărului” este o strategie de punere în valoare a potenţialului 

economic şi natural al municipiului şi al zonei arondate acestuia. 
Târgul de mere şi produse agroalimentare se va deschide vineri 24 octombrie. Sâmbătă, 25 

octombrie, de la ora 10,00 în Piaţa „Nada Florilor” se vor desfăşura activităţi comerciale cu fructe şi 
legume. După ora 12,00 în aceeaşi locaţie va avea loc un spectacol folcloric în care vor evolua solişti 
din Fălticeni şi din judeţ. Duminică, Târgul de mere se va deschide la ora 10,00, iar după ora 12,00 
atmosfera va fi întreţinută de cunoscuţi solişti şi ansambluri folclorice. 

În cadrul expoziţiei de fructe amenajată în mijlocul Pieţei „Nada Florilor”, expozanţi din bazinul 
pomicol Fălticeni – Rădăşeni vor prezenta soiurile de mere care se cultivă în această zonă, specialiştii 
din cadrul Direcţiei Agricole,  APIA Suceava şi ai Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru 
Pomicultură Fălticeni vor oferi consultanţă de specialitate la standurile amenajate în cadrul târgului. La 
ora 14,30 pomicultorii, dar şi cei care vor să cunoască amănunte despre perspectiva pomiculturii în 
zona Fălticeni sunt aşteptaţi la un seminar care va avea loc în sala multimedia a Colegiului Tehnic 
„Mihai Băcescu”. 
 Pe lângă pomicultori şi-au anunţat prezenţa producători de material săditor, de utilaje agricole, 
firme care asigură substanţe pentru combaterea dăunătorilor, membri ai Asociaţiei “Produs în 
Bucovina”. Alături de aceştia vor mai participa şi expozanţi din partea Camerei de Comerţ şi Industrie 
Suceava.   

Municipiul Fălticeni, în colaborare cu Asociaţia Pathos, organizează în perioada 25 – 26 
octombrie, a doua ediţie a Concursului Naţional de Folk pentru Tineret “Nada Florilor” rezervat 
creatorilor şi interpreţilor de muzică folk, cu vârsta până în 30 ani. 

Concursul Naţional de Folk pentru Tineret “Nada Florilor” se adresează tinerelor talente, 
intrepreţi  sau grupuri, şi îşi propune descoperirea, lansarea şi mediatizarea unor autentice valori ale 
genului şi popularizarea creaţiei acestora.  

În sala de spectacole a Centrului Cultural “Grigore Vasiliu Birlic” – Fălticeni se vor desfăşura 
concursul de interpretare şi concursul de creaţie. Un juriu format din personalităţi implicate activ în 
fenomenul folk românesc, va acorda premii şi menţiuni în bani atât. Cuantumul premiilor se ridică la 
7.000 de lei. 

Recitalurile invitaţilor şi spectacolul de gală vor avea lor în Piaţa “Nada Florilor”, unde se va 
desfăşura şi “Târgul Mărului”. 

 Dată fiind însemnătatea acestor evenimente pentru imaginea comunităţii fălticenene, propun 
autorităţii deliberative aprobarea asocierii municipiului Fălticeni cu Asociaţia Pathos din  Bucuresti, în 
vederea organizării celei de-a doua ediţii a Concursului Naţional de Folk pentru Tineret “Nada Florilor”, 
pentru care propun alocarea sumei de 25.000 lei. De asemeni propun şi alocarea de la bugetul local a 
sumei de 50.000 de lei în vederea organizării “Târgului Mărului” ediţia 2014.  

   
 
 
 
 
 
 



 
ACORD DE PARTENERIAT 
nr............din....................... 

 
Parţile acordului  
 
I.1. ASOCIATIA PATHOS  cu sediul în Bucuresti, Str Margeanului NR. 10, BL. M57, 

SC. B, , APT 80, telefon 0722307187 avand cod fiscal numărul CIF 18546081, IBAN 
RO71INGB0000999904153852, ING Dristor,  reprezentată de Cpt.dr. Irimia Marius  
care are funcţia de PREŞEDINTE, pe de o parte  
şi 
I.2. Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul F ălticeni , cu sediul în Fălticeni, 
judeţul Suceava, str. Republicii nr.13, cod postal 725200, CUI 5432522, IBAN 
RO94TREZ59324510271XXXXX deschis la Trezoreria Fălticeni, reprezentată prin 
Prof. Coman Gheorghe C ătălin , avand functia de PRIMAR, pe de altă parte. 
 
Scopul şi obiectivele acordului de asociere  
 
II.1. Scopul acordului de asociere îl constituie reglementarea colaborării dintre părţi în 

vederea implementării proiectului ”Festivalul na ţional concurs de muzica folk 
pentru tineret <Nada Florilor> F ălticeni editia a 2-a” în perioada 25-26 
octombrie 2014.  

 
II.2. Obiectivele parteneriatului  sunt: 
 

1. Organizarea unui concurs de muzică folk pentru 30 de tineri cu vârste cuprinse 
între 14 şi 35 de ani;  

2. Descoperirea unor tinere talente ale muzicii de gen;  
3. Crearea cadrului propice promovării unor tineri artişti ai genului de muzică folk 

(laureaţii concursului) pe scena amplasată special cu ocazia acestui festival în 
Piaţa “Nada Florilor” Fălticeni;   

4. Înlesnirea integrării tinerilor artişti în circuitul naţional specific prin invitarea unor 
artişti consacraţi ai genului care vor juriza concursul şi care vor descoperi 
talente;  

5. Facilitarea accesului tinerilor din Fălticeni şi nu numai la actul de cultură şi 
creşterea consumului cultural prin invitarea în recital pe 25 octombrie 2014 a cel 
putin 4 artisti consacrati si pe data de 26 octombrie a cel putin 2 artisti 
consacrati;   

6. Promovarea perpetuării genului de muzică folk în România prin aducerea 
laolaltă pe scenă a vechii generaţii de folkisti şi a noii generaţii (laureaţii 
concursului); 

 
II.3. Activit ăţile principale  ale proiectului sunt: 
 

1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de muzică folk pentru tineri 14-35 de 
ani pe data de 17 şi 18 octombrie 2014 la Centrul Cultural „Gr.V.Birlic” din 
Fălticeni ;  



2. Organizarea unui recital de excepţie în Piaţa “Nada Florilor” Fălticeni pe data de 
25 octombrie 2014 cu cel putin 4 dintre urmatorii artisti: Emeric Imre, Cristian 
Buica, Andrei Paunescu, Magda Puskas, Zoia Alecu, Vasile Mardare, Adrian 
Ivanitchi, Dinu Olarasu, Catalin Ungureanu, Tica Lumanare, Ovidiu Mihăilescu, 
Adi Bezna, Victor Socaciu, Vasile Seicaru, Mircea Vintila, Maria Gheorghiu, 
Madalina Amon, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi; concertul va avea minim 3 ore si 
se va desfasura oricand incepand cu ora 16.00;  

3. Organizarea unui recital de muzică folk în Piaţa “Nada Florilor” Fălticeni pe data 
de 26 octombrie 2014 cu laureaţii concursului de folk, cu cel puţin o formaţie de 
tineri aflată la început de carieră si cu cel putin 2 dintre urmatorii artisti, altii 
decat cei din ziua precedentă: Emeric Imre, Cristian Buica, Andrei Paunescu, 
Magda Puskas, Zoia Alecu, Vasile Mardare, Adrian Ivanitchi, Dinu Olarasu, 
Catalin Ungureanu, Tica Lumanare, Ovidiu Mihăilescu, Adi Bezna, Victor 
Socaciu, Vasile Seicaru, Mircea Vintila, Maria Gheorghiu, Madalina Amon, 
Mircea Baniciu, Ducu Bertzi; concertul va avea minim 3 ore si se va desfasura 
oricand incepand cu ora 16.00 

 
Durata parteneriatului  
 
III.1. Prezentul acord de parteneriat este valabil de la data semnării acestuia de către 

ambele părţi până la data de 31 decembrie 2014;   
 
Obliga ţiile şi drepturile p ărţilor  
 
IV.1 Obligaţiile Asociaţiei PATHOS:  

a) să organizeze Concursul de Muzică Folk pentru Tineret, asta însemnând:  
- să creeze cadrul legal de desfăşurare a concursului;  
- să creeze regulamentul de participare, modul de înscriere şi modul de 

selecţie a participanţilor pentru concurs;   
- să promoveze concursul prin publicitate stradală, în mass-media şi în 

mediul online;  
- să emită comunicat de presă cu rezultatele concursului;  

b) să organizeze la scenă recitalul aferent zilei de 25 octombrie 2014 cu cel 
puţin 4 artişti consacraţi;  

c) să organizeze la scenă recitalul aferent zilei de 26 octombrie 2014 cu Gala 
Laureaţilor Concursului de Folk şi cel puţin 2 artişti consacraţi;  

d) să asigure prezenţa a cel puţin unui invitat special dintre Emeric Imre, Mircea 
Baniciu, Ducu Bertzi, Mircea Vintilă;  

e) să promoveze festivalul de folk per ansamblu (25-26 octombrie 2014) prin 
campanie stradală, în mass-media şi în mediul online;  

f) să asigure din buget propriu sau prin parteneriate şi/sau sponsorizări 
resursele financiare care reies din obligaţii, adică minim 15600 lei (masa si 
cazarea concurentilor, masa si cazarea artistilor, campania de publicitate);  

g) să furnizeze, la cerere, informatii privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor;  

 
IV.2  Obligaţiile asociaţiei să constituie drepturi ale Primăriei Muncipiului Fălticeni. 



IV.3 Primăria Municipiului Fălticeni se obligă: 
 

a) să faciliteze accesul în Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic” în datele de 25 
octombrie 2014 si 26 octombrie 2014 între orele 8.00 şi 18.00 în vederea 
desfăşurării tuturor activităţilor necesare pentru buna derulare a concursului 
de folk; 

b) să permită şi să faciliteze accesul gratuit al participanţilor la Muzeele 
Fălticenene – Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”, Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, 
Galeria Oamenilor de Samă, Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”; 

c) să faciliteze obţinerea tuturor informaţiilor legate de desfăşurarea proiectului, 
necesare în vederea efectuării raportărilor;  

d) să pună la dispoziţie o scenă complet echipată necesară desfăşurării 
recitalurilor de sâmbătă seara (25 octombrie 2014) şi de duminică seara (26 
octombrie 2014) în Piaţa “Nada Florilor” din Fălticeni;  

e) sa permita amplasarea la scena a unor materiale publicitare;  
f) să asigure din buget propriu şi/sau prin parteneriate şi/sau sponsorizări 

resursele financiare necesare premierii participanţilor la concurs , adică 
7.000 lei repartizaţi astfel:  
- marele premiu Nada Florilor – 2000 lei;  
- premiul 1 interpretare – 1000 lei;  
- premiul 2 interpretare – 750 lei;  
- premiul 3 interpretare – 500 lei;  
- premiul 1 compoziţie – 1000 lei;  
- premiul 2 compoziţie – 750 lei;  
- premiul 3 compoziţie – 500 lei;  
- premiul special al juriului – 500 lei;  

g) să facă plata premiilor în conturile concurenţilor desemnaţi câştigători sau a 
aparţinătorilor acestora (în cazul minorilor) în maxim 15 zile lucrătoare de la 
desemnarea câştigătorilor şi îndepliniriea tuturor condiţiilor ce revin acestora;  

h) să cofinanţeze proiectul (din buget propriu şi/sau sponsorizări) cu suma de 
18.000 lei necesară desfăşurării recitalurilor artiştilor consacraţi pe data de 
25 şi 26 octombrie 2014 la scena din Piaţa „Nada Florilor”; plata se va 
efectua, dupa eliberarea facturii, în contul Asociaţiei PATHOS - 
RO71INGB0000999904153852 - in maximum 7 zile de la terminarea 
Festivalului.  
 

IV.4 Obligaţiile Primăriei Municipiului Fălticeni se constituie în drepturi ale asociaţiei.  
 
IV.4 Obligaţii comune ale asociaţilor: 

a) să sprijine promovarea proiectului cu scopul si obiectivele sale în toate 
instituţiile din Judeţul Suceava; 

b) să faciliteze accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de 
desfăşurarea proiectului derulat în asociere. 

 
Încetarea acordului de parteneriat 
V.1. Prezentul acord de parteneriat inceteaza prin: 



a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat 
prelungirea lui; 

b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de asociere 
de către una dintre părţi; cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să 
notifice în scris nerespectarea obligaţiilor acceptate prin semnarea 
prezentului acord şi să solicite remedierea situaţiei create; în cazul în care 
partea notificată persistă în nerespectarea obligaţiilor sale, acordul încetează 
de drept; 

c) caz de forţă majoră. 
 

V.2. Forţa majoră: 
a) Nici una din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care îi 

revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, 
aşa cum este definit ă prin lege.  

b) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui. 

Litigii 
 
VI.1. Orice neinţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 
 
Clauze finale 
 
VII.1. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al 

parţilor. 
VII.2.  Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
VII.4.  Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, azi, ............................., data semnării lui. 
 
 

Asociatia PATHOS       Unitatea Administrativ Terit orial ă  
                                                     Municipiul F ălticeni 

     
                 Preşedinte                                                     Primar, 
               Irimia Marius                            Prof. Gheorghe C ătălin Coman  

    
Şef Birou Juridic,  

Jr. Sergiu Dumitru Dumitriu 
   

               Director economic,  
                                                                                              Ec. Mari a Bulaicon 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  SUCEAVA 
   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
 
           

HOTĂRÂRE 
 privind numirea domnului D ăscălescu Gheorghe în func ţia de director al Muzeului de 

Art ă „Ion Irimescu”, pe perioad ă determinat ă 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 19584 /23.09.2014; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr.  
19585/23.09.2014;    

- cererea domnului Dăscălescu Gheorghe, înregistrată la nr. 12368/18.06.2014;              
În temeiul prevederilor art. 12, alin. 2 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 

republicată, 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 01.10.2014, domnul Dăscălescu Gheorghe se numeşte  în 
funcţia de director al Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, până la ocuparea postului prin concurs, 
dar nu mai târziu de data de 01.05.2015. 

Art.2: Prevederile articolului 2 din H.C.L. nr. 50/30.04.2014 se abrogă. 
       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 
                         
 
 
                        
 
 



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

                           
  Proiect      

                                              
H O T Ă R Â R E 

privind transformarea unor posturi din cadrul Spita lului Municipal F ălticeni 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      -  expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.  19231/19.09.2014; 

                  -    raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 
19232/19.09.2014 ;  

                 -   adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 5995/18.09.2014;  
În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
  Art.1.  –  Se aprobă transformarea unui post de economist IA în economist I din cadrul 
biroului RUNOS al Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării examenului de către 
titularul acestuia. 
             Art.2.  – Se aprobă transformarea unui post de economist II în economist I din cadrul 
Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării examenului de către titularul acestuia. 
             Art.3.  – Se aprobă transformarea unui post de referent studii superioare II în referent 
studii superioare I din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare a promovării 
examenului de către titularul acestuia. 
             Art.4.  – Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
     
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe C ătălin Coman 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           AVIZAT  

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                 Jr. M ihaela Busuioc 

      
 
 
 



 
        R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
     P R I M A R  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                     Nr. 19231/19.09.2014 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind  transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 

Municipal F ălticeni 
 

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

Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat prin adresa nr. 5995/18.09.2014 transformarea în 
statul de funcţii a unui număr de trei posturi, respectiv:  un post de economist IA în economist 
I din cadrul biroului RUNOS, un post de economist II în economist I şi un post de referent 
studii superioare II în referent studii superioare I, ca urmare a promovării într-o treaptă 
superioară a titularilor acestora. 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local proiectul 
de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Mu nicipal F ălticeni. 
 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                  Prof. Gheorghe-C ătălin Coman 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

                                 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea de premii b ăneşti elevilor şi profesorilor/ antrenorilor  coordonatori 

ai acestora,  care au ob ţinut rezultate deosebite la competi ţiile sportive na ţionale şi 
interna ţionale  

 
 

 Consiliul local al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

            -  expunerea de motive a domnului primar prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr.19627/23.09.2014;  

  -  raportul de specialitate al DGAOP înregistrat la nr. 19628/23.09.2014; 
  În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. b , art. 45, alin. 2, lit.d 
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 premii băneşti elevilor şi profesorilor/ antrenorilor  coordonatori ai 
acestora care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile sportive naţionale şi internationale, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.  – Sumele necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor/ antrenorilor 
coordonatori ai acestora se alocă de la bugetul local din cadrul subcapitolului 67.02.50 – Alte 
servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei. 
           Art.3.  –  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul 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. 19628/23.09.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  acordarea de premii b ăneşti elevilor şi 

profesorilor/antrenorilor  coordonatori ai acestora ,  care au ob ţinut rezultate deosebite 
la competi ţiile sportive na ţionale şi interna ţionale  

 
 
În actualul context socioeconomic trebuie să ne recunoaştem valorile, să le 

recompensăm şi să le motivăm. Aceşti elevi deosebiţi împreună cu profesorii sau antrenorii 
lor sunt adevăraţi ambasadori ai municipiului Fălticeni, prin rezultatele pe care le-au obţinut în 
acest an la diverse competiţii.  

Ciprian Tudosă, canotor legitimat la CSS Nicu Gane Fălticeni, şi-a trecut în palmares 
una dintre cele mai râvnite medalii în lumea sportului, medalia olimpică la Jocurilor Olimpice 
ale Tineretului, ceilalţi sportivi de la Secţia canotaj ocupând locuri fruntaşe la Campionatele 
Europene din Belgia, Campionatul Balcanic din Bosnia şi la Campionatul Naţional de Canotaj. 

Cei trei sportivi din cadrul Secţiei de atletism s-au remarcat la competiţiile din 
Campionatul Naţional, dar şi la Campionatul Balcanic din Bulgaria şi o competiţie din Turcia. 

Echipa de volei juniori III  a ocupat locul II în Campionatul naţional de volei masculin, 
doi dintre componenţii lotului fălticenean făcând parte din lotul naţional al României, care a 
ocupat locul II la Campionatul Balcanic din Turcia. Cei mai mici voleibalişti au câştigat 
Campionatul Naţional de minivolei.  

Având în vedere faptul că una din priorităţile administraţiei publice locale este 
performanţa educaţională şi că, în acelaşi timp, trebuie să recunoaştem şi să apreciem 
munca profesorilor şi antrenorilor care pregătesc aceşti elevi şi să motivăm interesul lor 
pentru atingerea unor performanţe notabile am propus alocarea de la bugetul local a sumei 
de  11.890 lei pentru premierea elevilor şi a celor 5 antrenori. Suma de 11.890 lei a fost 
calculată astfel încât, după reţinerea contribuţiilor obligatorii, Ciprian Tudosă să beneficieze 
de o sumă netă de 1.000 de lei (1.190 lei impozabil), iar fiecare antrenor să primească o  
sumă de 400 lei, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

 
 
 
 

                          Nr. 19628/23.09.2014             
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind  acordarea de premii b ăneşti elevilor şi 

profesorilor/antrenorilor  coordonatori ai acestora ,  care au ob ţinut rezultate deosebite 
la competi ţiile sportive na ţionale şi interna ţionale  

 
 

Credem că cea mai bună investiţie este cea în viitor, de aceea ni se pare firesc să 

sprijinim tinerii care fac performanţă în educaţie. Ne dorim să le oferim cât mai multe 

oportunităţi, să îi motivăm să continue pe acest drum al dezvoltării personale. 

Pe lângă premiile acordate acestor elevi minunaţi în cadrul competiţiilor sportive, de 

cele mai multe ori constând în diplome, cupe şi medalii, performerii municipiului Fălticeni 

trebuie felicitaţi şi stimulaţi şi de Consiliul Local pentru că ne reprezintă cu cinste prin 

rezultate deosebite la învăţătură şi la activităţile sportive. 

 
 
 
 

Director General, 
    Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 

jurist Buhlea Paul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                                                         
                                                                                                                         Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind participarea în calitate de partener a Mun icipiului F ălticeni, împreun ă cu 
unit ăţile de înv ăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2014  

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
19448/22.09.2014; 
     -  raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică înregistrat sub nr. 
19449/22.09.2014; 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi 5,  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 participarea în calitate de partener a Municipiului Fălticeni, împreună 
cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2014. 

      Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 9000 lei, repartizată după 
cum urmează: 3000 lei pentru Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, 3000 lei pentru 
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” şi 3000 lei pentru Colegiul „ Vasile Lovinescu”. 

      Art.3: Suma prevăzută la art. 1 se alocă pentru acoperirea unor cheltuieli privind 
închirierea de aparatură sceno-tehnică necesară desfăşurării evenimentului sau pentru plata 
soliştilor/ formaţiilor artistice sau trupelor de dans invitate şi reprezintă contribuţia Municipiului 
Fălticeni în vederea susţinerii financiare a evenimentului. 

  Art.4: Decontarea cheltuielilor privitoare la suma alocată se va realiza pe bază de 
documente justificative, conform legii. 
            Art.5:   Se aprobă utilizarea gratuită a Sălii de spectacole a Centrului Cultural „Grigore 
Vasiliu Birlic” de către cele trei unităţi de învăţământ organizatoare. 
            Art.6:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea  
la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 
            
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 

    Prof. Gheorghe-C ătălin Coman     
                                                                                          A V I Z A T 

    SECRETAR MUNICIPIU               
   Jr.  Mihaela Busuioc  

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

 
                                    

                                                       Nr. 19448/22.09.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind participarea în calitate de partener a  Municipiului 

Fălticeni, împreun ă cu unit ăţile de înv ăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 
2014  

 
 

 
Balul Bobocilor este petrecerea de “Bun Venit” pentru elevii din clasa a IX-a, fiind în 

acelaşi timp si o competiţie pe care fiecare concurent vrea sa o câştige. 
 Pe lângă spectacolul pregătit de elevi, organizatorii, tot elevi din clasele a XII-a 

coordonaţi de diriginţi şi conducerile şcolilor doresc să aducă şi câte o vedetă, dar care să nu 
fie, touşi, prea costisitoare. 

Pentru că aceste manifestări necesită un buget destul de mare, care nu poate fi 
acoperit din sumele mici strânse din sponsorizări, vă propun organizarea în parteneriat cu 
unităţile de învăţământ liceal din Fălticeni a Balului Bobocilor, prin alocarea următoarelor 
sume de bani: 3.000 lei pentru Colegiul “Nicu Gane”, 3.000 lei pentru Colegiul Tehnic “Mihai 
Băcescu” şi 3.000 pentru Colegiul “Vasile Lovinescu” . 

Propun şi accesul gratuit la sala de spectacole a Centrului Cultural “Grigore Vasiliu 
Birlic” atât în ziua desfăşurării evenimentului,  cât şi pentru repetiţii.   

Sumele alocate vor putea fi folosite pentru acoperirea unor cheltuieli cum ar fi: 
inchirierea de aparatura sceno-tehnica necesara pentru buna desfasurare a evenimentului, 
plata invitaţilor (artişti, solişti, formaţii pop, rock, trupe de dans) . Justificarea şi decontarea 
cheltuielilor în ce priveşte suma  alocata, se va realiza pe baza de acte doveditoare, prin 
Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Fălticeni. 

 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
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                                 Nr. 19449/22.09.2014         
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind participarea în calitate de partener a  Municipiului 

Fălticeni, împreun ă cu unit ăţile de înv ăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 
2014  

 
 

Organizarea „Balului Bobocilor” în fiecare toamnă, după începerea anului şcolar, este 
deja o tradiţie pentru municipiul nostru, evenimentul contribuind la consolidarea relaţiilor 
dintre elevi şi profesori, la evidenţierea unor valori şi abilităţi cultural – artistice, la 
acomodarea şi socializarea “bobocilor”  cu instituţia şcolară pe care au ales să o urmeze.  

In ultimul timp, “Balul Bobocilor” a trecut prin transformări majore, ajungând de la o 
simpla petrecere, care se deschidea cu apariţia bobocilor, la un adevărat spectacol care 
însumează concursuri de Miss si Mister Boboc si nu numai, adăugându-se concursuri de 
cultura generală, defilări cu anumite ţinute si probe de coregrafie şi spectacole susţinute de 
cunoscuţi solişti de muzică pop - rock. 

Anul acesta, cele trei licee din Municipiul Fălticeni au solicitat Primăriei şi Consiliului 
Local să aibă acces gratuit la Sala de spectacole a Centrului Cultural “Grigore Vasiliu Birlic” 
atât pentru “Balul Bobocilor” cât şi pentru pregătirile anterioare şi un ajutor financiar pentru 
organizarea acestor manifestări. 

Datele de desfăşurare a balurilor bobocilor sunt: 17 octombrie pentru Colegiul “Nicu 
Gane”, 24 octombrie pentru Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” şi 31 octombrie pentru Colegiul 
“Vasile Lovinescu”.   

 
 
 

Director General, 
    Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 

jurist Buhlea Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                             
                                                                                                                                 Proiect                         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei de priorit ăţi şi a listei de repartizare a locuin ţelor pentru tineri destinate 

închirierii din Municipiul F ălticeni 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
19681/24.09.2014;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.19682/24.09.2014; 
                -   procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea municipiului 
Fălticeni, înregistrat sub nr. 19632/23.09.2014; 

În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17,  art. 45, alin. 3 si art. 47 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. –  Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii din Municipiul Fălticeni, conform anexei nr. 1. 
            Art.2. –  Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din 
Municipiul Fălticeni, situate pe str. Victoriei, f.n., conform anexei nr. 2. 
           Art.3. –    Listele prevăzute la art. 1 şi 2  pot fi contestate în termen de 7 zile de la afişare. 
           Art.4. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura 
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare. 
            Art.5. –   Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire în 
condiţiile legii. 
            Art.6   –   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.7   –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

 
 

 
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 

    Prof. Gheorghe-C ătălin Coman     
                                                                                          A V I Z A T 

    SECRETAR MUNICIPIU               
   Jr.  Mihaela Busuioc  
 

 
 
 
 

 



 
 

R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FALTICENI 
PRIMAR 

Nr. 19681 din 24.09.2014 
 
 
 

E X P U N E R E    D E   M O T I V E 
la proiectul de hotarare privind aprobarea listei d e priorit ăţi şi a listei de repartizare a 

locuin ţelor pentru tineri destinate închirierii din munici piul F ălticeni 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul  local „asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind … locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative 
aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa”.  
 Potrivit art. 15, alin. 6 şi 7 „Lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea 
solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate…, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au 
dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea 
numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în 
asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane. 

Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local, 
consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului autorităţii 
administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii şi va fi 
dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu privire la repartizarea 
locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la alin. (4).” 

La data de 17.07.2014 a fost semnat Protocolul de predare-primire a obiectivului de 
investiţii – Locuin ţe pentru tineri, destinate închirierii: str. Victor iei, f.n., cu 40 u.l., 
P+3E+M, Municipiul F ălticeni, Jude ţul Suceava , încheiat între Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe şi Primăria Municipiului Fălticeni. 

  Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Falticeni proiectul de 
hotarare privind aprobarea listei de priorit ăţi şi a listei de repartizare a locuin ţelor 
pentru tineri destinate închirierii din municipiul Fălticeni.  
  
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 
 
 
 












