
                       ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                CONSILIUL LOCAL                                                              Proiect 
                                                         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a 
solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în 

administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 1648/22.01.2015; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
1649/22.01.2015; 
În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”d”, alin. 6, lit. a, pt. 17, art. 45, 
alin. 1 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                Art.1:  Se aprobă componenţa Comisiei sociale de analiză a 
solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea 
Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

1. Primarul municipiului Fălticeni 
2. Viceprimarul municipiului Fălticeni 
3. Consilier local ___________________ 
4. Consilier local____________________ 
5. Consilier local____________________ 
6. Consilier local____________________ 
7. Reprezentant Compartiment juridic 
8. Reprezentant Compartiment spaţiu locativ 
9. Reprezentant Serviciu Public de Asistenţă Socială 

                Art.2:  Prevederile H.C.L. nr. 64/26.07.2012 se abrogă. 
                Art.3: Comisia socială de analiză a solicitărilor de atribuire a unităţilor 
locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni va fi numită prin 
dispoziţia primarului municipiului Fălticeni. 
                Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                                       INIŢIATOR 
                                          PRIMAR 

    prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                   
                                                                                                                        
                                                                                                                        AVIZAT, 
             SECRETAR MUNICIPIU                   
                     jr. Mihaela Busuioc 
 

 



 

          ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

         MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                     PRIMAR 

Nr. 1648/22.01.2014 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de 

analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în 
administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 

 
 
 

 Prin HCL nr. 64/26.07.2012 s-a aprobat, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 

şi 5 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare, componenţa Comisiei sociale de repartizare  a unităţilor 

locative, proprietatea municipiului Fălticeni, comisie în care au fost desemnaţi şi doi 

reprezentanţi ai consiliului local. 

 Având în vedere dezbaterile din cadrul şedinţei anterioare a consiliului local, 

precum şi sugestiile venite din partea domnilor consilieri, propun abrogarea HCL nr. 

64/26.07.2012 şi aprobarea unei alte componenţe a comisie sociale, din care să facă 

parte primarul şi viceprimarul municipiului,  patru reprezentanţi ai autorităţii 

deliberative, un reprezentant al Compartimentului juridic, un reprezentant al 

Compartimentului spaţiu locativ şi un reprezentant al Serviciului Public de Asistenţă 

Socială. 

             Propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de 

atribuire a unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului 

Fălticeni. 

                                 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                                 prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                
 
 
 
 



 

          ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

         MUNICIPIUL FĂLTICENI 
      Compartiment spaţiu locativ 
                                                                      
                 
                                                                                                     Nr. 1649/22.01.2014 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de 

analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în 
administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni 

 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, „ Consiliile locale 

ale comunelor, oraşelor, municipiilor…vor stabili măsurile necesare pentru luarea în 

evidenţa şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se 

înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale. 

 La nivel local, comisiile sociale….se vor constitui prin dispoziţie a primarilor 

comunelor/oraşelor/municipiilor. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale 

consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002”. 

 Potrivit aceluiaşi act normativ structura pe specialităţi a membrilor  comisiei 

sociale se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, cu 

respectarea prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

                                 
 

                                                            
                                                            Compartiment Spaţiu locativ 
                                                                     Insp. superior Cireş Marius 

 

                    
 
 
 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           

CONSILIUL LOCAL            
                                                                                                                         Proiect                 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actului adiţional la contractului de concesiune 

 nr.  468/08.04.1999  
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 

primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 1762/23.01.2015; 
 -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
1763/23.01.2015; 
           - contractul de concesiune nr. 468/08.04.1999; 
           - cererea nr. 5/12.01.2015 depusă de S.C.OVIDENT S.R.L. Fălticeni; 
              În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c, alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3) şi 
art. 123 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 actul adiţional la contractul de concesiune nr.  
468/08.04.1999, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
          Art. 2.  Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.  
 
 
                        INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
            prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                          Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                            jr.Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              
                   Anexa la H.C.L. nr. ___29.01.2015 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
la contractul de concesiune nr.  468/08.04.1999  

 
 Art.1. – Prezentul act adiţonal se încheie între: 

1. MUNICIPIUL FĂLTICENI, reprezentat prin primar, prof.Gheorghe-Cătălin 
Coman, cu sediul în str. Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban 
RO71 TREZ59324840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni, 
in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, şi 

2. S.C. OVIDENT S.R.L., cu sediul in municipiul Fălticeni, str.Dumbrava Minunată, 
nr. 1A, judetul Suceava, reprezentata prin administrator, dr.Lungu Nicu-Ovidiu, 
în calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte. 

 
Art. 2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional 
modificarea art. 2 din contractul de concesiune nr. 468/08.04.1999, care vor 
avea următorul cuprins: 

 „Art. 2. Terenul prevăzut la art. 1 se predă de către concedent către 
concesionar, în vederea realizării de construcţii adiacente pe suprafaţa concesionată,  
conform actelor normative în vigoare.” 
 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, 
________________, in  2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
               
                 Concedent                                                         Concesionar 
       MUNICIPIUL FALTICENI,                              S.C.OVIDENT S.R.L. Fălticeni       
 
                  PRIMAR                                                               Administrator 
       Prof.Gheorghe-Cătălin Coman                             dr.Lungu Nicu-Ovidiu             
________________________                                    ____________________ 

Director executiv 
Ing. Anton Nafornita                                                           

_______________________ 
Sef Birou juridic 

Consilier juridic Sergiu Dumitriu 
______________ ________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                   R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unor bunuri 
imobile în vederea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate în evidenţele de 

cadastru şi carte funciară 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judetul Suceava;  
Având în vedere:  
- expunerea de motive prezentată de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, 

primar al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la  nr. 
1747/22.01.2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 
1748/22.01.2015;  

- prevederile art. 40, alin. 6 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere 
in evidentele de cadastru si carte funciara, Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (3)  din 
Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art. 1. –  Se aproba includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a 
unor bunuri imobile prevazute in anexele nr. 1 si 2, în vederea înscrierii provizorii a 
dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară in favoarea 
Municipiului Falticeni, dupa cum urmeaza: 

- suprafata de 2029 m.p. – categoria de folosinta „DRUM”, prevazută în anexa nr. 
1; 

- suprafata de 720 m.p. – categoria de folosinta „DRUM” prevazută în anexa nr. 2. 
Art. 2. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
      
                       INITIATOR 
                        PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                                      Avizat 
                                                                                                     Secretar municipiu 
                                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 

 
 



 

                                                R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 1747/22.01.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unor bunuri 

imobile în vederea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară 

 
 

În ultimii  ani s-au edificat sau sunt în curs de edificare constructii – locuinte 

autorizate, atât pe drumul balastat ce urcă din str. Caporal Popescu – pe  lângă 

grajduri (fam. Mihaiu, Turcu, Manolache, Jitaru, Scutaru, Spanu), cât si pe drumul ce 

urcă din str. Ion Creanga (fam. Perju, Norovici, Nechifor, Besleagă). 

La solicitarile familiilor mentionate mai sus,  care în acest moment  nu pot 

beneficia de lucrarile de extindere a retelei de  apa si apa uzata ce se desfasoara in 

Municipiul Falticeni , deoarece aceste drumuri au fost odinioara drumuri de deservire 

agricola, se impune stabilirea unui statut juridic pentru aceste  doua suprafete de 

teren. 

 In acest sens, este necesara completarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al Municipiului  Falticeni cu  suprafetele de 2029 m.p., respectiv  

720 m.p. – categoria de folosinta „DRUM” si întabularea provizorie a dreptului de 

proprietate in favoarea Municipiului Falticeni, conform  Legii nr. 7/1996 Legea 

cadastrului şi publicităţii imobiliare republicata precum si Ordinului nr. 700/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si 

carte funciara. 

   

 
INITIATOR, 

PRIMAR 
prof.Gheorghe-Cătălin Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

Direcţia Tehnica 
                                                    Nr.  1748 / 22.01.2015 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

privind includerea in domeniul public al Municipiului Falticeni a unor bunuri 
imobile in vederea inscrierii  provizorii a dreptului de proprietate in evidentele 

de cadastru si carte funciara 
 
 

Conform  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicata, 

precum si a Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, se impune inscierea 

provizorie a suprafetelor ce fac parte din domeniul public al Muncipiului Falticeni si 

care inca nu sunt intabulate. 

Deoarece in ultimii  ani s-au edificat sau sunt in curs de edificare constructii – 

locuinte autorizate atat pe drumul balastat ce urca din str. Caporal Popescu – pe  

langa grajduri  - drum in suprafata de 2029 m.p., cat si pe drumul ce urca din str. Ion 

Creanga – drum in suprafata de 720 m.p., conform planurilor  de amplasament si 

delimitare al bunului imobil, aceste drumuri fiind drumuri de folosinta agricola, se 

impune completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

Municipiului  Falticeni cu suprafete mentionate mai sus pentru ca famiile ce locuiesc in 

zona sa beneficieze de serviciile de utilitati publice ale Municipiului Falticeni.  

            Atasat sunt copii dupa schitele  cadastrale – intocmite de P.F.A. Rotaru Pavel, 

respectiv S.C. Vareso Prod S.R.L.. 

 Fata de cele prezentate, consideram legala si oportuna includerea in 

domeniul public al Municipiului Falticeni a celor doua suprafete de teren in vederea 

inscrierii  provizorii a dreptului de proprietate in evidentele de cadastru si carte 

funciara. 

Directia Tehnica 

Ing.Anton Nafornita 

 
 

 
 
 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL  
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană şi cuantumul 

acesteia pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 1521/ 
21.01.2015; 

- Raportul de specialitate al Directorului General al D.G.A.P.L., înregistrat la nr. 1522/    
21.01.2015 

- Prevederile art. 35¹ din Legea 155/2010 a Poliţiei locale, introdus prin art. XI din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

-  Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994  privind drepturile de hrană, în timp 
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administraţiei şi 
Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru prevenirea criminalităţii potrivit 
căreia Poliţia locală face parte din Structura forţelor de ordine şi siguranţă publică 
complementare; 

- Prevederile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea 
drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând Ministerului de Interne; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană şi cuantumul 
acesteia pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.Valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană acordată 
personalului din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni este de 26 lei / salariat / zi, după cum 
urmează: 

            a) 24 lei/zi pentru norma de hrană nr. 6; 
             b) 2 lei/zi pentru norma de hrană nr. 12 B. 
Art. 3. Finanţarea sumelor necesare acordării normei de hrană se suportă din 

bugetul local al municipiului Fălticeni, începând cu data de 01.02.2015. 
Art. 4. Prevederile H.C.L. nr. 120/27.11.2014 se modifică în mod 

corespunzător. 
Art. 5. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                       INITIATOR 
                        PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                                      Avizat 
                                                                                                     Secretar municipiu 
                                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 



 

 
 Anexa la 

  H.C.L. nr___din 29.01.2015 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
 

REGULAMENT 

privind acordarea normei de hrană personalului 

Poliţiei Locale Fălticeni 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 
 Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 65/20.10.2014 
privind modificarea şi completarea unor acte normative (s-a introdus art. 351 în Legea                      
nr.155/2010), art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană 
în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 310 din 21.12.2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor în timp de pace şi Anexa la Hotărârea de Guvern nr.65/2003 
privind stabilirea drepturilor de hrană în timp de pace ale personalului aparţinând structurilor 
Ministerului de Interne, se stabileşte prezentul regulament. 

CAPITOLUL II 

Drepturile poliţiştilor locali 
 
 Art.1.(1) Personalul  din  cadrul Poliţiei  Locale  a  municipiului  Fălticeni  are  dreptul, 
în  condiţiile   legii, la   normă   de   hrană  gratuită  care,  în  timp  de pace, se acordă potrivit 
prezentului regulament.  
                     (2)Personalul  din  cadrul  Poliţiei  Locale Fălticeni beneficiază  de norma de 
hrană pe întreaga perioada în care are dreptul la salariu, cu excepţia situaţiilor în care în 
prezentul regulament, se prevede altfel.  
                     (3)Personalul Poliţiei Locale, pe timpul concediului de maternitate, pe timpul 
concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului medical, internării în spital, 
concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediului pentru studii ori cursuri, pe timpul 
concediului de odihnă şi în perioada aplicării sanctiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare(cu excepţia sancţiunii “mustrare scrisă”), nu primeşte norma de hrană. 
         (4) Persoanele numite în funcţii publice pe perioadă determinată, care ocupă 
temporar funcţii rămase disponibile, ca urmare a suspendării raporturilor de muncă, 
beneficiază integral de valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană.  
                    (5)Persoana căreia urmează a-i înceta raporturile de serviciu beneficiază de 
contravaloarea financiară a normei de hrană la care are dreptul, până la data terminării 
predării funcţiei, fără a depăşi termenul de predare stabilit de legislaţia în vigoare.  
 Art.2.-Norma de hrană se acordă personalului în limita unor plafoane calorice zilnice, 
care constituie norme de hrană zilnică. Plafoanele calorice sunt prevăzute în anexa la 
prezentul regulament. 
 Art.3.(1)-Valoarea financiară a normelor zilnice de hrană este stabilită şi se 
actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu celelalte 
instituţii publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în 



 

funcţie de indicii preţului de consum pentru actualizarea inflaţiei, a elementelor patrimoniale, 
capitolul „mărfuri alimentare”, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic 
al preţurilor, pentru sortimentele de produse din structura normelor de hrană.  
                (2)Actualizarea valorii financiare a normei de hrană se face periodic, pe baza  
indicilor preţurilor de consum prevăzuţi la alin. (1) dacă rezultă diferenţe de peste  5% faţă de 
luna în care s-a stabilit ultima valoare. De valoarea financiară reactualizată a normei de hrană 
beneficiază personalul din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni.  
                 (3)Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulţirea 
valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile lucrate în luna respectivă.  
                  (4) Se aplică în plată valorile financiare neimpozabile ale normelor de hrană,  
astfel: 
                       - Norma de hrană nr.   6       = 24 lei/persoană/zi, 
                       - Norma de hrană nr. 12 „B”=   2 lei/persoană/zi. 

 

CAPITOLUL III 

Obligaţiile poliţiştilor locali  

 

  Art.4.-Pentru a beneficia de drepturile prevăzute în Capitolul II, personalul Poliţiei 
locale Fălticeni are următoarele obligaţii: 
  a)să cunoască temeinic şi să aplice în totalitate prevederile Legii nr.155/2010, 

Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 precum şi hotărârile adoptate de Consiliul local şi 
dispoziţiile emise de Primarul municipiului; 
  b)să realizeze cu profesionalism toate sarcinile de serviciu; 

  c)să respecte integral fişa postului; 
  d)să aibă o conduită profesională şi civică ireproşabilă; 
  e)să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor; 

  f)să respecte întocmai dispoziţiile Şefului ierarhic direct şi ale primarului municipiului, 
în condiţiile legii funcţionarului public. 
  Art.5.-(1) Întrucât norma de hrană nu constituie un drept salarial fundamental, ci face 

parte din categoria stimulentelor/adaosurilor la salariul de bază, aceasta (norma de hrană) 
poate fi modificată, suspendată sau chiar anulată. 
                 (2) La propunerea motivată a persoanei responsabile de coordonarea Poliţiei 

Locale Fălticeni, Primarul municipiului, prin dispoziţie, poate suspenda sau anula acordarea 
normei de hrană poliţiştilor locali care nu respectă prevederile art. 4. 
                 (3) Măsura prevăzută la alin.(2) se face nominal, în conformitate cu prevederile 

specifice. 
CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale 

 
 Art.6.-Normele de hrană se aplică pe tot parcursul anului, inclusiv pentru misiunile şi 
deplasările în alte localităţi din ţară sau din străinătate, în interes de serviciu.                                         
                     
 Art.7.-Prezentul regulament se completează, în mod corespunzător, prin similitudine, 
cu prevederile actelor normative în domeniu aplicabile.  

 

DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.L. 

Jr.Paul Buhlea 



 

                                                                                    
                                                R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

PRIMAR 
Nr. 1521 / 21.01.2015 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
normei de hrană şi cuantumul acesteia pentru personalul din cadrul Poliţiei 

Locale Fălticeni 
 

Având ca scop diminuarea discrepanţelor între veniturile personalului Poliţiei 
locale şi cele ale personalului celorlalte structuri din sistemul  naţional de ordine şi 
siguranţă publică, O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative a modificat Legea nr. 155/2010 - Legea Poliţiei locale, prin introducerea un 
nou articol, respectiv art. 351, având următorul conţinut: „Începând cu 1 ianuarie 2015, 
autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin 
hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  

În prezent, valorile financiare neimpozabile stabilite de Ministerul Apărarării 
Naţionale sunt: pentru norma nr. 6, pentru plafonul caloric de 5010 calorii/zi, 24 lei/zi,  
iar valoarea financiară neimpozabilă pentru norma nr. 12B, pentru plafonul caloric este 
de 660 calorii/zi este de 2 lei/zi şi se acordă suplimentar angajaţilor care lucrează în 
ture, desfăşoară activităţi de permanenţă sau depun eforturi deosebite. 

Prin H.C.L. nr. 120/27.11.2014  a fost aprobată acordarea normei de hrană 
personalului din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni, începând cu data de 01.01.2015, în 
limita bugetului aprobat. 

Întrucât până la această dată nu a fost aprobat bugetul local de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2015, propun ca norma de hrană cuvenită poliţiştilor locali să fie 
acordată începând cu luna februarie 2015, prevederile H.C.L. nr. 120/27.11.2014 
modificându-se  în mod corespunzător. 

În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
al municipiului Fălticeni proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a normei de hrană şi cuantumul acesteia pentru personalul din cadrul 
Poliţiei Locale Fălticeni. 

 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
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JUDEŢUL SUCEAVA 
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Direcţia Generală Administraţie Publică Locală 
                                                    Nr. 1522 / 21.01.2015 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei 

de hrană şi cuantumul acesteia pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale 
Fălticeni 

 
 

Poliţia locală Fălticeni s-a înfiinţat în baza Legii nr. 155/2010 a Poliţiei locale, 
ca structură în aparatul de specialitate al primarului în scopul exercitării atribuţiilor 
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii 
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 
ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; 
alte domenii stabilite prin lege. 

Poliţiştii locali îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite şi speciale de 
muncă, conform prevederilor art. 35 lit.b) din Legea nr.155/2010, iar potrivit art. 37 
alin. (1) din aceeaşi lege, poliţistul local, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii, similară cu a poliţistului din cadrul 
Poliţiei române. 

În cadrul Strategiei Naţionale de ordine şi siguranţă publică pentru perioada 
2010 – 2013, aprobată prin H.G. 1040/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 
ordine şi siguranţă publică, se precizează la cap. VII pct. 8 elaborarea unor proceduri 
unice de acţiune aplicabile tuturor structurilor participante la realizarea sistemului 
integrat de ordine publică, inclusiv  poliţiilor locale. 

Prin prevederile pct. 3.1 şi 10.4 din Hotărârea nr. 196 din 17 martie 2005 privind 
aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi 
siguranţei publice, se stipulează faptul că Poliţia locală este forţă complementară 
celorlalte două structuri Poliţia Română şi Jandarmeria. 

Având în vedere acest statut al Poliţiei locale ca instituţie, prin lege nu s-au 
tratat în mod corespunzător şi drepturile financiare ale personalului Poliţiei locale, 
acestea fiind net inferioare celorlalte două structuri. 

Pe de altă parte, art. XI din O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, modifică Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale prin 
introducerea art. 35^1: „Începând cu 1 ianuarie 2015, autorităţile administraţiei publice 
locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de 
hrană poliţiştilor locali conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind 
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare."  
            Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, art. 1 acordă dreptul la hrană astfel: 



 

„Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul 
Justiţiei – Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul 
de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în condiţiile prezentei 
ordonanţe”. 

De asemeni, art.1 alin. (1) şi (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 310 din 21.12.2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei 
şi Internelor în timp de pace prevede: 

„Efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor au dreptul la hrană gratuită, 
care în timp de pace se acordă potrivit normelor şi regulilor prevăzute de prezentul 
ordin. 

Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele militare în activitate, personalul 
contractual, soldaţii şi gradaţii voluntari, beneficiază gratuit de normele de hrană pe 
întreaga perioadă în care au dreptul la soldă, salariu/indemnizaţie pentru creşterea 
copilului, cu excepţia situaţiilor în care prin prezentul Ordin se prevede altfel.”  Iar art. 
6 alin. (1) şi (2) din acelaşi Ordin prevede: (1) „Funcţionarii publici, poliţiştii, cadrele 
militare în activitate, personalul contractual, soldaţii şi gradaţii voluntari care au dreptul 
la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază gratuit de alimente în natură sau 
hrană preparată, primesc în locul acestora valoarea financiară neimpozabilă a normei 
de hrană la care au dreptul.”  

    (2) „Valoarea financiară lunară se calculează prin înmulţirea valorii 
financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna 
respectivă.”  

Coroborând datele din Anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu cele ale Anexei la Hotărârea de Guvern nr. 65/2003 privind 
stabilirea drepturilor de hrană în timp de pace ale personalului aparţinând structurilor 
Ministerului de Interne, rezultă că personalului poliţiilor locale le sunt asimilabile 
Normele nr. 6  şi nr. 12 „B”. 

 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.L. 
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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 1465/21.01.2015; 

- raportul de specialitate al  Sectorului amenajare teritoriu, spaţii verzi, Sectorului 
salubritate şi Sectorului transport, reparaţii – întreţinere, înregistrat la nr. 
1466/21.01.2015;  
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1:  Se aprobă Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

          
 
                       INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
      Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
                                                                              

                                                                                      AVIZAT  
                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                      Jr. Mihaela Busuioc 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 
 

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în 
condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, 
acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi 
cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. 
Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de 
muncă. 
           Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată 
altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana 
nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate 
temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă. 
           Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să 
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate 
persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.  

Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează 
să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 
 Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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               JUDEŢUL SUCEAVA  
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                 CONSILIUL LOCAL 
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H O T A R Â R E 
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2015 
 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar prof. Gheorghe Cătălin Coman 
inregistrată la nr. 460/08.01.2015; 

- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat 
la nr.461/08.01.2015; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 
asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 
45, alin.1, 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, pentru anul 2015, un număr de 70 de asistenţi personali 
pentru persoanele cu handicap din municipiul Fălticeni.  
 Art.2. Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii. 
 Art.3. Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciul 
Public de Asistenţă Socială şi Serviciului Resurse Umane, Comunicare din cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni. 
 
                                                 
                                                            INIŢIATOR 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
        
 
      
 
 
 



 

          ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

         MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                     PRIMAR                                                                  Nr. 460/08.01.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai  

persoanelor cu handicap pentru anul 2015 
 

 Cadrul legal general privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap este Legea nr. 448/2006, republicată, cu  modificările si completările 
ulterioare. 
 Asistentul personal  este de regulă un membru al familiei sau o ruda a persoanei 
cu handicap, angajat de primaria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 
reşedinţa persoana cu handicap.  
 Legea nr.448/2006 statuează dreptul persoanei cu handicap grav de a beneficia, 
în baza evaluarii sociopsihomedicale, de un asistent personal,  autoritaţile 
administratiei publice locale fiind obligate să prevadă şi să garanteze în bugetul local 
sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite 
asistentului personal, potrivit legii. 
 Persoanele cu handicap grav pot opta între asistent personal şi primirea unei 
indemnizaţii lunare.   
   Conform prevederilor legale în materie, anual, la propunerea primarului, 
Consiliul Local trebuie să aprobe numărul asistenţilor personali, cu încadrarea în 
sumele prevăzute la  bugetul local. 
           În luna mai 2013 pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap care au 
fost angajaţi la Primăria municipiului Fălticeni, a fost luată măsura trecerii în şomaj, din 
lipsa fondurilor necesare plăţii salariilor. În acelaşi timp, în perioada iunie 2013 – 
octombrie 2014 a crescut numărul persoanelor care primeau indemnizaţie de însoţitor, 
de la 85 persoane la 151 persoane. 
 Începând cu luna octombrie 2014 la nivelul Primăriei municipiului Fălticeni au 
fost reangajaţi un număr de 45 asistenţi personali, numărul persoanelor care 
beneficiau de indemnizaţie reducându-se la 101 persoane. 

În urma apariţiei Ordinului nr. 707/538/2014 privind modificarea şi completarea 
anexei la Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale 
pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap,  a crescut numărul 
persoanelor care beneficiază de certificate de încadrare în grad de handicap grav cu 
însoţitor. 

   La  sfârşitul anului 2014 la Primăria municipiului Fălticeni se aflau în plată 157 
de dosare, conform Legii 448/2006, structurate astfel: 

- 48 persoane angajate ca asistenţi personali  ai persoanei cu 
handicap; 

- 109 persoane cu indemnizaţie de însoţitor. 
          Având în vedere cele expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap pentru anul 2015. 
 
                                                             INIŢIATOR 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

Nr.  461  din  08.01.2015 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2015 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 41 şi ale art. 42, alin. 4 şi alin. 5, din Legea 
448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare,  părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu 
handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu 
excepţia acelora cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea 
unei indemnizaţii lunare echivalentă cu salariul net al asistentului personal. 

Normele Metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 
asistentului personal ai persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001 preved 
că „ în bugetul local vor fi prevăzute sumele necesare din care se suportă salarizarea 
şi transportul asistenţilor personali, potrivit legii”. Conform art. 6 alin. 2,  anual, la 
propunerea primarului, Consiliul Local trebuie să aprobe numărul asistenţilor 
personali, cu încadrarea în sumele prevăzute la  bugetul local. 
 Aprobarea numărului de asistenţi personali se face pe baza programului 
individual de recuperare şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de 
Comisiile de expertiză medicală pentru adulţii cu handicap respectiv, respectiv de 
Comisiile de expertiză medicală a copilului cu handicap. 
 Faţă de aceste situaţii însă numărul de asistenţi personali ai persoanei cu 
handicap poate fi stabilit şi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului Local. 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei mun. Fălticeni, jud. 
Suceava, pentru anul 2015, propune aprobarea unui număr de 70 (şaptezeci) de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. 

 
 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
Şef serviciu Elena Rotaru 
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H O T A R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de colectare selectivă a 

deşeurilor reciclabile din Municipiul Fălticeni 
 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
            -   expunerea de motive a d-lui primar prof. Gheorghe Cătălin Coman 
inregistrată la nr. 1505/21.01.2015; 
            -  raportul de specialitate al  Comartimentului Mediu înregistrat la nr. 
1506/21.01.2015; 

În temeiul prevederilor art. 20 din H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „f”, art. 45, 
alin.1, 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 Regulamentul privind activitatea de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile din Municipiul Fălticeni, conform anexei nr.1. 
 Art.2 Punctele de colectare selectivă deşeurilor reciclabile din Municipiul 
Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa nr.2. 
 Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                 
                                                               
                                    INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
                                                                          

                                                                                      AVIZAT  
                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 



 

 
      Anexa nr.1 

 
R E G U L A M E N T  

privind activitatea de colectare selectivă a  
a deşeurilor reciclabile în Municipiul Fălticeni 

 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 

Art.1 Gestionarea, evidenţa şi colectarea selectivă a ambalajelor si a 
deşeurilor de ambalaje (materiale recuperabile şi reciclabile) este 
reglementată de:  

• Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor 
directive; 

• Lege nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor; 
• Hotărâre nr. 1470 din  9 septembrie 2004 privind aprobarea 

Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional 
de gestionare a deşeurilor; 

• Hotărâre nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase; 

• Ordin nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor 
regionale de gestionare a deşeurilor; 

• Ordin nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii 
de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 
planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel 
naţional, regional şi judeţean; 

• Ordin nr. 951 din  6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a 
deşeurilor. 

Art.2 Scopurile activităţii de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile sunt 
minimizarea cantităţii de deşeuri supuse depunerii definitive, 
reintroducerea în circuitul economic a materialelor cu potenţial energetic 
mare sau deficitare în vederea conservării si protecţiei mediului şi protecţia 
sănătăţii populaţiei. 

Art.3 În Municipiul Fălticeni pentru colectarea ambalajelor si a deşeurilor de 
ambalaje de la populaţie, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, 
transportul, şi valorificarea acestor materiale este autorizată exclusiv 
Societatea Comercială GOSCOM S.A. în conformitate cu Contractul de 
concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 453/ 8.04.2004 cu 
autorizaţiile şi licenţele emise de autortăţile competente. 

Art.4 Prin colectare selectivă se înţelege colectarea diferenţiată de la sursă 
(populatie, instituţii, organizaţii şi agenţi economici) a ambalajelor si a 
deşeurilor de ambalaje pe tipuri sau sortimente de materiale. 

 Materialele provenind din ambalaje ce se colectează selectiv sunt: 
• hârtia şi cartonul; 



 

• materialele plastice; 
• metalele; 
• sticla. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Art.5 Precolectarea 

1). La asociaţiile de proprietari materialele reciclabile se colectează în 
containere din polietilenă de 1,1 m.c. dispuse în punctele de colectare, într-
un număr de minim 3 bucăţi. 

Fiecare container se inscripţionează în vederea precizării destinaţiei, iar 
codurile de culori sunt stabilite astfel: 

• containerele de culoare albastră sunt destinate colectării hârtiei şi 
cartonului; 

• containerele de culoare verde sunt destinate colectării sticlei; 
• containerele de culoare galbenă sunt destinate colectării materialelor 

plastice. 

2). Amplasamentul containerelor în perimetrul municipiului pe domeniul 
public este stabilit de serviciile de specialitate din cadrul Primariei 
Municipiului Fălticeni de comun acord cu S.C. GOSCOM S.A., urmărindu-se: 

• amplasarea în zonele dens populate sau cu vad comercial; 
• accesul facil al populaţiei si mijloacelor auto ce deservesc această 

activitate. 

3). Locuitorii municipiului proprietari de imobile (case) vor primi lunar saci 
menajeri de 60 de litri destinaţi colectării selective a deşeurilor reciclabile. 
Operatorul de salubritate va prelua deşeurile direct de la sursă prin 
sistemul “ din uşă în uşă”. 

4). Instituţiile publice, organizaţiile şi agenţii economici vor selecta 
deşeurile reciclabile la sediile lor de unde acestea vor fi preluate de utilaje 
destinate ale S.C. GOSCOM S.A. conform programului sau la solicitarea 
telefonică pentru cantităţi mari (peste 1,5 m.c.) 

Art.6 Colectarea si transportul ambalajelor si a deşeurilor din 
ambalaje 

1). S. C. GOSCOM S.A. va întocmi grafice de colectare lunare şi anuale ce 
vor fi transmise utilizatorilor/ beneficiarilor serviciului cu fiecare factură şi 
aduse la cunostinţa serviciului de specialitate din cadrul Primariei 
Municipiului Fălticeni. 

2). Frecvenţa de ridicare a containerelor/ pubelelor va fi de cel puţin o dată 
pe săptămână. În timpul manipulării şi pe parcursul transportului vor fi 
luate măsuri de evitare a împrăştierii materialelor pe carosabil. 

3). Preluarea deşeurilor de ambalaje de la casele individuale se va face de 
două ori pe lună direct de la sursă. 



 

4). Deşeurile reciclabile de ambalaje depuse în piaţa agroalimentară a 
municipiului şi cele produse în zonele cu mai multe magazine se colectează 
zilnic. 

Art. 7 Depozitarea deşeurilor 

1). Depozitarea deşeurilor colectate selectiv se va face la o locaţie stabilită 
de către operatorul de salubritate.    
 Tipurile de deşeuri reciclabile sunt: 

• Hârtie – carton; 
• Recipienţi PET şi folie de plastic (PE); 
• Materile fieroase; 
• Aluminiu; 
• Alte materiale neferoase; 
• Sticlă albă şi colorată. 

2). S.C. GOSCOM S.A. are obligaţia de a ţine o evidenţă a cantităţilor de 
ambalaje si deşeuri de ambalaje colectate din municipiu şi de a o transmite 
lunar Primariei Municipiului Fălticeni – Compartimentul Mediu, pâna cel mai 
târziu în data de 10 ale lunii pentru luna anterioară. 

3). Deşeurile de tipul deşeurilor municipale şi asimilate rezultate în urma 
operaţiunilor de sortare se vor transporta cu utilaje adecvate şi se vor 
depozita definitiv. 

Art.8 Valorificarea materialelor colectate selectiv 

Valorificarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaje se face de către S.C. 
GOSCOM S.A. în vederea recuperării unei părţi din cheltuielile efectuate cu 
ocazia desfăşurării acestei activităţi. 

  

III. OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE PERSOANELOR FIZICE 
ŞI ALE PERSOANELOR JURIDICE. SANCŢIUNI 

Art. 9 Locuitorii în a căror zonă de rezidenţă s-au amplasat containerele 
pentru colectarea selective au următoarele obligatii: 

a. să depoziteze ambalajele si deşeurile de ambalaje pe tipuri şi 
sortimente în containerele puse la dispoziţie conform inscripţionării 
acestora; 
b. să utilizeze containerele de colectare selectivă numai pentru 
depozitarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje; 
c. să introducă în containere buteliile sau flacoane de material plastic 
doar aplatizate / strivite pentru reducerea volumului; 
d. să menţină curăţenia în jurul containerelor destinate colectării 
selective; 
e. să nu depoziteze pe amplasamentele containerelor de colectare 
selectivă nici un fel de materiale; 
f. să nu blocheze accesul persoanelor sau accesul mijloacelor de 
transport ale operatorului ce deservesc activitatea de colectare a 
materialelor reciclabile la containerele de colectare selectivă; 



 

g. să nu-şi însuşească sub nici un motiv ambalajele si deşeurile de 
ambalaje depuse în containere de colectare selectivă; 
h. să nu colecteze ambalaje, deşeuri de ambalaje ori alte materiale 
recuperabile fără a deţine autorizaţiile legale pentru această 
activitate. 

Art.10 Agenţii economici, organizaţiile şi instituţiile ce activează în 
Municipiul Fălticeni au următoarele obligaţii: 

a. să colecteze selectiv deşeurile; 
b. să depoziteze deşeurile colectate în spaţiile proprii până la 
preluarea acestora de către operatorul de salubritate; 
c. să predea deşeurile colectate selectiv operatorului de salubritate 
S.C. GOSCOM S.A. 

Art.11 Se interzice persoanelor fizice şi juridice neautorizate să depoziteze 
materiale reciclabile pe domeniul public sau pe proprietăţi private ori să 
creeze depozite de materiale din categoria celor specificate în prezentul 
regulament la art. 7, alineatul 1) 

Art.12 S.C. GOSCOM S.A., operatorul de salubritate din municipiul 
Fălticeni, are următoarele obligaţii: 

a. să amplaseze pe cheltuiala proprie containerele de colectare 
selectivă pe amplasamentele stabilite de comun acord cu Primaria 
Municipiului Fălticeni; 
b. să întocmească şi să respecte graficul de colectare a materialelor 
colectate selective de către beneficiarii serviciului; 
c. să menţină aspectul estetic si starea de utilizare a containerelor 
selective; 
d. să evite împrăştierea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje în 
timpul manipulării şi transportului; 
e. să asigure curăţenia platformelor / amplasamentelor pe care se 
află containerele selective după fiecare manipulare - golire a 
acestora; 
f. să informeze imediat Primaria Municipiului Fălticeni despre orice 
disfuncţionalităţi ce pot să apară în activitatea de colectare selectivă 
de la persoanele fizice sau de la persoanele juridice; 
g. să ţină evidenţa pe sortimente a cantităţilor de ambalaje si de 
deşeuri de ambalaje colectate şi să o transmită serviciului de 
specialitate al Primăriei Municipiului Fălticeni, până cel mai târziu în 
data de 10 ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. 

Art. 13 Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament Primăria 
Municipiului Fălticeni va lua următoarele măsuri: 

a. stabileşte împreună cu S.C. GOSCOM S.A. amplasamentele şi 
configuraţia containerelor de colectare selectivă; 
b. urmăreşte respectarea graficului de colectare a containerelor 
selective si dispune măsurile ce se impun în cazul nerespectării 
acestuia; 



 

c. urmăreşte prin serviciile de specialitate respectarea programului 
stabilit pentru preluarea deşeurilor de la persoanele fizice şi de la 
persoanele juridice. 

Art. 14 Pentru eficientizarea şi controlul activităţii de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile punctele de colectare selectivă precum şi celelalte 
puncte de colectare a deşeurilor menajere vor fi prevăzute cu camere de 
supraveghere video.  

Art. 15 Sancţiuni aplicabile 

1. Nerespectarea prevederilor art. 9 literele a. şi b. se sancţionează 
contravenţional cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 de lei. 

2. Încălcarea prevederilor art. 9 literele d., e. şi f. se sancţionează 
contravenţional cu amendă cuprinsă între 50 şi 250 de lei. 

3. Nerespectarea prevederilor art. 9 literele g. şi h. se sancţionează 
contravenţional cu amendă cuprinsă între 200 şi 1000 de lei. 

4. Încălcarea prevederilor art. 10, literele a. şi b. se sancţionează cu 
amendă contravenţională cuprinsă între 100 şi 500 de lei. 

5. Încălcarea prevederilor art. 10 litera c. se sancţionează cu amendă 
contravenţională cuprinsă între 300 şi 500 de lei. 

6. Încălcarea prevedrilor art. 11 de către persoanele fizice se sancţionează 
cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.000 şi 5.000 de lei. 

7. Încălcarea prevederilor art. 11 de către persoanele juridice se 
sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de 
lei. 

8. Nerespectarea prevederilor art. 12 literele a. – e. se sanctionează 
contravenţional cu amenda cuprinsă între 250 – 500 de lei. 

Încălcarea prevedrilor art. 12 litera g. se sancţionează contravenţional cu 
amendă cuprinsă între 100 şi 250 de lei. 

Constatarea faptelor ce constituie contraventie potrivit prezentului 
regulament se face potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2 / 2001 privind 
regimul juridic al contraventiilor aprobată prin Legea nr. 180 / 2002. 

Art. 15 Regulamentul privind activitatea de colectare selectivă a 
ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje în Municipiul Fălticeni se aplică 
începând cu data de 1 februarie 2014. 

 

 



 

 

 Anexa nr. 2  

 

 

 

PUNCTELE DE COLECTARE SELECTIVĂ 

 

 

1. str. Sucevei nr. 111 (în faţa Colegiului Naţional “Nicu Gane”) 

2. str. Izvor (Bazar) 

3. str. Republicii bl.36 (intersecţia cu B.dul 2 Grăniceri) 

4. B.dul Revoluţiei (vis-a-vis de Biserica “Sf. Ilie”) 

5. Piaţa Mihai Eminescu (intersecţia cu str. Ana Ipătescu) 

6. str. Sucevei bl.115 (intersecţia cu str. 13 Decembrie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

România 
Judeţul Suceava 
Primăria Municipiului Fălticeni 
Primar 
Nr.  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

privind activitatea de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile 
din Municipiul Fălticeni 

 
 

 
             Colectarea, reciclarea și tratarea deșeurilor reprezintă o prioritate și se 
regăsește și în angajamentele asumate de România față de Uniunea Europeană. 
 Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităților, cu modificările și 
completările ulterioare, prevede: ”Membrii  comunităților locale, persoane fizice sau 
juridice, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, au obligația să asigure 
preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau 
din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în 
containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special 
amenajate.” 
 Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și 
a deșeurilor de  ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, precizează la art. 
20: ”autoritățile administrației publice locale asigură colectarea separată a deșeurilor  de 
ambalaje de la populație, prin servicii publice de salubrizare și/sau spații amenajate și 
dotate prin amplasarea de containere adecvate precum și valorificarea cantităților de 
deșeuri  de ambalaje colectate separat.” 
 Având în vedere prevederile legale menționate, autoritățile locale trebuie să 
asigure colectarea separată a deșeurilor de: hârtie și carton, plastic, metale, sticlă. 
           De asemenea conform  Ordinului  nr. 578/2006 privind metodologia de calcul al  
contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul  pentru  Mediu, capitolul X art 58, autorităţilor 
administraţiei publice locale au obligaţia de a plăti contribuţia de 100 lei/ tonă, în cazul 
neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri 
municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare finală. 
 În sensul implementării unui sistem viabil de colectare selectivă a deșeurilor 
reciclabile din Municipiul Fălticeni, fapt ce va conduce la o mai bună protecția a mediului 
înconjurător și pentru punerea în aplicare a legislației menționate, a fost elaborat 
prezentul Regulament și proiect de hotărâre. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile din municipiul Fălticeni.  
                                         
                                             PRIMAR 
                                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 



 

România 
Judeţul Suceava 
Primăria Municipiului Fălticeni 
Direcţia Tehnică 
Nr.              
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamnetului 

privind activitatea de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile 
din Municipiul Fălticeni 

 
 
 
 

Colectarea selectivă de la populație a ambalajelor și deșeurilor din ambalaje 
(materiale recuperabile) se desfășoară conform prevederilor legale cuprinse în Legea 
426/2001 (O.U.G. 78/2000), HG 349/2002 și Ordonanței 21/2002, care stabilesc 
obligațiile administrației publice  locale privind colectarea selectivă a ambalajelor și 
deșeurilor din ambalaje. 
          Scopul acestei activitați este minimizarea cantității de deșeuri supuse depunerii 
definitive, reintroducerea în circuitul economic a materialelor cu potențial energetic 
mare sau deficitare, conservarea si protecția mediului. 
Prin colectare selectivă se înțelege colectarea diferențiată de la sursă (populație), a 
ambalajelor și deșeurilor din ambalaje pe tipuri sau sortimente de material: 

-hârtie si carton; 
-material plastic; 
-metal; 
-sticlă; 

Obiectivul  prezentului  Regulament îl constituie dezvoltarea și optimizarea unui sistem 
de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, sortarea acestora pe categorii de 
materiale și predarea către operatorii economici autorizați să valorifice astfel de deșeuri 
reciclabile.  
 În acest scop propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
                                                                                    COMPARTIMENTUL MEDIU 
                                                                                         Ing. Simona Vacariuc 
 
 
 
 
 
 



 

 
                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                 CONSILIUL LOCAL 
                                                                             Proiect 

 
 

H O T A R Â R E 
privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă 

activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
            -   expunerea de motive a d-lui primar prof. Gheorghe Cătălin Coman 
inregistrată la nr. 1513/21.01.2015; 
            -  raportul de specialitate al  Comartimentului Mediu înregistrat la nr. 
1514/21.01.2015; 

În temeiul prevederilor art. 20 din H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „f”, art. 45, 
alin.1, 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 Concursului de colectare selectivă “Participă 
activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni, în 
perioada 01.02.2015 – 30.11.2015; 
            Art.2. Se aprobă Regulamentul Concursului de colectare selectivă “Participă 
activ…colectează selectiv”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Sumele reprezentând premiile acordate unităţilor de învăţământ vor fi 
prevăzute în bugetul local pentru anul 2015 la subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în 
domeniul învăţământului, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii; 
 Art.4. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                 
                                                               
                                    INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                          
                                                                                      AVIZAT  

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 



 

Anexa nr. 1  
 

 
Regulamentul 

Concursului de colectare selectivă “Participă activ... colectează selectiv” 
 în unităţi de învăţământ din Municipiul Fălticeni 

 
 
1. Organizatorul 
1.1. Concursul colectare selectivă în unităţi de învăţământ (denumit în cele ce 
urmează „Concursul”) este organizat de Primăria Municipiului Fălticeni şi Consiliul 
Local al Municipiului Fălticeni (cod de înregistrare fiscală 5432522) (denumit în cele 
ce urmează „Organizatorul”) şi se desfăşoară în Municipiului Fălticeni. 
1.2. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 
România prin publicarea pe site-ul web www.falticeni.ro. 
1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 
regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos („Regulamentul”). 
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 
consultarea şi informarea participanţilor. 
 
2. Zona de desfăşurare a Concursului 
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în municipiul Fălticeni, în cadrul 
unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal. 
 
3. Durata Concursului 
3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 2 februarie –30 noiembrie 2015, în două 
etape: 1 februarie – 30 iunie 2015, 1 iulie – 30 noiembrie 2015. Concursul se va 
desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfăşurare a 
Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul 
Regulament şi de a anunţa acest lucru public pe pagina de internet 
www.falticeni.ro. 
 
4. Calendarul de concurs 
Etapele Concursului sunt următoarele: 

• Înscrierea unităţilor de învăţământ: 1–6 februarie 2015; 
• Acţiuni de colectare organizate în instituţiile de învăţământ: 9 martie –26 
iunie 2015, 1 iulie – 27 noiembrie 2015;  
• Ridicarea deşeurilor de către operatorul de salubritate după un grafic 

convenit de comun acord; 
• Anunţarea rezultatelor finale: 30 iunie 2015, 27 noiembrie 2015; 
• Înmânarea premiilor: 6 iulie 2015,  7 decembrie 2015. 
 

5. Dreptul de participare 
5.1. La concurs poate participa orice unitate de învăţământ preuniversitar, cu sediul 
în municipiul Fălticeni. 
 
6. Înscrierea în Concurs 
O unitate de învăţământ este considerată înscrisă dacă a transmis intenţia sa de 
participare la concurs în termenul prevăzut în pct. 4, prin fax sau e-mail, la numărul 
de fax 0230 544942 sau la adresa urbanism@falticeni.ro. 



 

 
 
7. Modul de desfăşurare a Concursului 
7.1. Fiecare clasă înscrisă din fiecare unitate de învăţământ participantă 
organizează acţiuni de colectare a deşeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/PET, 
sticlă, DEEE-uri, deşeuri feroase etc.).  
7.2. Deşeurile colectate selectiv vor fi preluate de către operatorul de salubritate 
din municipiul Fălticeni după un grafic stabilit de comun acord.  
7.3. Pentru deşeurile predate, unităţile de învăţământ vor primi bonuri în care se va 
specifica cantitatea predată, tipul deşeului şi suma estimată a acestuia. 
7.4. Se calculează cantităţile de deşeuri reciclabile colectate. 
7.5. În acţiunile de colectare selectivă pot fi implicaţi şi părinţii elevilor sau 
comunitatea locală. 
7.6. Lista tuturor unităţilor de învăţământ participante în concurs şi clasamentul vor 
fi publicate pe pagina de internet www.falticeni.ro. 
7.7. Clasamentul final se calculează ca şi valoare totală estimată în funcţie de 
cantitatea de deşeuri reciclabile colectată şi tipul acestora, valoare totală calculată 
per unitate de învăţământ şi per elev. 
7.8. Valorile de referinţă ale deşeurilor reciclabile sunt: 

o PET – 0,8 lei/kg 
o FOLIE (PE) – 0,35 lei/kg 
o HÂRTIE – 0,15 lei/kg 
o STICLĂ – 0,01 lei/kg 
o ALUMINIU – 2 lei/kg   
o FIER – 0,7 lei/kg 

 
7.9. La finalul Concursului, Organizatorul va acorda şcolilor premii diferenţiat în 
funcţie de valoarea deşeurilor reciclate colectate per elev. 
 
8. Bunurile acordate în cadrul concursului 
8.1. La sfârşitul concursului, în urma centralizării datelor privind cantităţile de 
deşeuri reciclabile colectate şi valoarea acestora, Organizatorul va întocmi 2 
clasamente corespunzătoare celor 2 etape ale concursului. 
8.2. În cadrul Concursului (în cele 2 etape) se vor acorda premii totale după cum 
urmează: 
premiu I – 50.000 lei 
premiu II – 45.000 lei 
premiu III – 40.000 lei 
Menţiuni: 
Menţiunea 1 – 30.000 lei 
Menţiunea 2 – 25.000 lei 
Menţiunea 3 – 20.000 lei  
Menţiunea 4 – 15.000 lei  
Menţiunea 5 – 10.000 lei  
Menţiunea 6 – 5.000 lei  
Sumele susmenţionate vor fi împărţite în două, corespunzător celor două etape ale 
concursului. Unităţile de învăţământ vor avea obligaţia folosirii sumelor astfel 
obţinute pentru dotarea claselor cu mobilier şcolar, tehnică de calcul sau alte dotări 
necesare procesului de învăţământ.  
8.3 Sumele reprezentând premiile acordate unităţilor de învăţământ vor fi 
prevăzute în bugetul local pentru anul 2015 la subcapitolul 65.02.50 – Alte 



 

cheltuieli în domeniul învăţământului, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi 
servicii.  
8.4 Plata bunurilor achiziţionate din premiile obţinute la acest Concurs va fi 
efectuată de Serviciul financiar-contabilitate al Primăriei Municipiului Fălticeni, în 
baza facturilor pe care unităţile de învăţământ au obligaţia de a le aduce la Serviciul 
susmenţionat în termen de maxim 20 de zile de la premiere.  
 
9. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor 
9.1. Premiile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării 
cantităţii totale de deşeuri colectate de fiecare şcoala şi a preţului estimativ al 
acesteia raportat la numărul de elevi al unităţii respective.  
9.2. În cazul în care două sau mai multe şcoli colectează deşeuri reciclabile per elev 
de aceeaşi valoare, departajarea se va face în funcţie de cantitatea de plastic şi PET 
colectată per elev. 
9.3. Nu se permite schimbarea destinaţiei sumelor primite drept premiu de unităţile 
de învăţământ în cadrul acestui concurs. 
10. Regulamentul 
Regulamentul este disponibil gratuit pentru toţi participanţii la următoarea adresă 
de internet: www.falticeni.ro. 
 
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

România 
Judeţul Suceava 
Primăria Municipiului Fălticeni 
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Nr.  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

Concursului de colectare selectivă “Participă activ…colectează selectiv” 
în unitățile de învățământ din Municipiul Fălticeni 

 
 
 
 În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2015 Municipiul Fălticeni alături de alte 46 de 
orașe și municipii, se ,,luptă” pentru titlul de ,,Orașul reciclării" și pentru “a dovedi că 
are cel mai performant sistem de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje”. 
Criteriile care stau la baza evaluării orașelor și municipiilor aflate în competiție sunt: 
calitatea serviciilor de colectare separată a deșeurilor de ambalaje (însemnând accesul 
populației la containerele de colectare selectivă, aspectul acestora și corectitudinea 
depunerii separate a deșeurilor în containere),  
cantitatea de deșeuri colectate separat per locuitor și  
campaniile de conștientizare și mobilizare a populației pentru separarea deșeurilor de 
ambalaje. 
 Pentru a obține un rezultat cât mai bun în cadrul acestui concurs, dar mai ales 
pentru a stimula și conștientiza elevii din municipiul Fălticeni pentru a colecta selectiv, 
propun Consiliului Local aprobarea Concursului de colectare selectivă “Participă 
activ…colectează selectiv”   în unitățile de învățământ din Municipiul Fălticeni. 
 Concursul se va desfășura în perioada 1 februarie- 30 noiembrie 2015, în două 
etape; fiind necesare campanii repetate și susținute de educare și de promovare a 
colectării selective. Informarea și conștientizarea copiilor și a întregii populații, este 
esențială, pentru ca în timp, colectarea selective să devină o obișnuință. 
 Bugetul concursului este de 240.000 lei, premiile obținute fiind folosite de către 
câștigători, conform regulamentului concursului, pentru dotarea claselor cu mobilier 
școlar, tehnică de calcul sau alte dotări necesare procesului de învățământ. 
 
 
 
                      
 
                                                       PRIMAR 
                                       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 



 

România 
Judeţul Suceava 
Primăria Municipiului Fălticeni 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
Concursului de colectare selectivă “Participă activ…colectează selectiv” 

în unitățile de învățământ din Municipiul Fălticeni 
 

 
 
 Protejarea mediului ambiant constituie astăzi una din problemele cele mai 
importante ale umanității deoarece are implicații majore asupra sanătății. Este foarte 
important sa ținem cont că după consumul unui produs să depozităm corect ambalajul 
acestuia. În acest fel acesta ajunge să fie reciclat și se evită poluarea mediului. Una 
dintre principalele surse de poluare o constituie ambalajele produselor, care la finalul 
ciclului de viață, ajung să polueze mediul înconjurător. 

Colectarea selectivă presupune depozitarea fiecărui deșeu de ambalaj în pubela 
corespunzătoare materialului din care acesta este confecționat respectiv: hârtie/carton 
în containerul albastru, ambalajele din material plastic și metalul în containerul galben și 
sticla în containerul verde. 

Reducerea impactului asupra mediului este unul dintre beneficiile pe termen lung 
a campaniilor de educare a cetăţenilor. 

Concursul de colectare selectivă derulat sub sloganul” Participă activ…colectează 
selectiv”, se va desfășura în două etape: 1 februarie – 30 iunie și 1 iulie – 30 noiembrie 
2015. 

Concursul se adresează unităților de învățământ din Municipiul Fălticeni și constă 
în colectarea de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/PET, sticlă, deșeuri feroase, 
DEEE-uri etc.), care vor fi preluate de către operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. 
Premiile totale sunt în valoare de 240.000 lei și se vor acorda în baza clasamentului final 
stabilit în urma calculării cantității totale de deșeuri colectate de fiecare școală și a 
prețului estimativ al acesteia raportat la numărul de elevi al unității respective. 
 
 
 
 
 
                                                                     COMPARTIMENTUL MEDIU 
                                                                               Ing. Simona Vacariuc 
 
 
 
 
 



 

                   ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                CONSILIUL LOCAL                                                            
                                                                                                                                Proiect 
          

HOTĂRÂRE 
privind prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii proprietatea publică a  

municipiului Fălticeni, situate pe str. Maior Ioan nr. 1, în vederea desfăşurării 
activităţii unor partide politice 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr.1519/21.01.2015; 

- cererea Partidului Naţional Liberal - Filiala Teritorială Suceava şi cererea 
Partidului Social Democrat – Organizaţia Municipală Fălticeni; 
 În temeiul prevederilor art. 2, alin. 3 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea 

spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, 
destinate sediilor partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
prevederilor art. 21, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c”, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi 
art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
                 Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a spaţiului în suprafaţă 
de 79,74 m.p. ,situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, Partidului Social 
Democrat - Organizaţia Municipală Fălticeni, până la data de 31.12.2016. 
                Art.2:  Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a spaţiului în suprafaţă 
de 22,65 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, proprietatea publică  a 
municipiului Fălticeni, Partidului Naţional Liberal – Filiala Teritorială Suceava, în 
vederea desfăşurării activităţii Organizaţiei Municipale Fălticeni, până la data de 
31.12.2016. 
                Art.3: Preţul chiriei spaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte conform 
O.U.G. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
                Art.4: Prelungirea termenului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 
este condiţionată de achitarea la zi a creanţelor bugetare restante. 
                Art.5: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                         
                                        INIŢIATOR 
                                          PRIMAR 

    prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                                                                                           
                                                                                                                        AVIZAT,                                
                   SECRETAR MUNICIPIU                     
                     jr. Mihaela Busuioc 
 



 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

PRIMAR 
 
 
 

                                                                                        Nr. 1519 din 21.01.2015 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii 
proprietatea publică a  municipiului Fălticeni, situate pe str. Maior Ioan nr. 1, în 

vederea desfăşurării activităţii unor partide politice 
 

 
            Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, 
„(1) Autorităţile administraţiei publice centrale si locale asigură cu prioritate... spatii 
pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si terenurile aferente, la 
cererea motivata a acestora. 
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritoriala. 
(3) Închirierea de catre autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice 
urmeaza regimul juridic prevazut pentru închirierea spatiilor cu destinatie de locuinta”. 
            Prin HCL nr. 53/28.06.2012 s-a aprobat închirierea a două spaţii situate pe str. 
Maior Ioan nr. 1, pentru desfăşurarea activităţii Organizaţiei Municipale Fălticeni a 
Partidului Naţional Liberal şi  Organizaţia Municipală Fălticeni a Partidului Social 
Democrat. 
           Având în vedere că termenul de închiriere a acestor spaţii a expirat, propun 
prelungirea acestuia pentru încă doi ani de zile, respectiv până la data de 31.12.2016. 
          Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni 
proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii 
proprietatea publică a  municipiului Fălticeni, situate pe str. Maior Ioan nr. 1, în 
vederea desfăşurării activităţii unor partide politice. 
 
 
 

 
INITIATOR, 
PRIMAR, 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 

 



 

R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 
Compartiment Spaţiu locativ 

 
                                                                                       

                                                                                        Nr. 1520 din 
21.01.2015 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unor 

spaţii proprietatea publică a  municipiului Fălticeni, situate pe str. Maior Ioan 
nr. 1, în vederea desfăşurării activităţii unor partide politice 

 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, Consiliul local a aprobat în anul 
2012 închirierea unor spaţii aflate în proprietatea publică a municipiului  către 
Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Liberal, în vederea desfăşurării 
activităţii organizaţiilor teritoriale ale acestora. 
 Termenul de închiriere al celor două spaţii, situate pe str. Maior Ioan nr. 1, 
în suprafaţă de 79,74 m.p, respectiv 22, 65 m.p. a expirat, motiv pentru care s-a 
solicitat prelungirea acestuia pentru încă doi ani de zile, până la data de 
31.12.2016. 
 Chiria aferentă celor două spaţii va fi stabilită conform OUG nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 
                                                                   Compartiment Spaţiu locativ 
                                                                     Insp. superior Cireş Marius 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 
CUI 5432522 
 

 

                                                                                                                   Proiect 
                                    

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne  

în valoare maxima de 6.000.000 lei 
 
 Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava: 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 
alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare 
la contracte sau convenţii, 

Luând act de: 
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Falticeni, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrat sub nr. 1585/22.01.2015; 
b)raportul Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr.  1586/22.01.2015; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 30.09.2013 
privind  aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investiţii “INFIINŢARE 
INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT NADA FLORILOR”, prevăzută în anexa la 
prezenta, 

Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1  Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
6.000.000 lei, cu o maturitate de 5 ani. 

Art. 2  Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 
realizarea investiţiei publice de interes local “INFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE 
AGREMENT NADA FLORILOR”, cod SMIS 48254, pentru care a fost semnat contractul 
de finanţare nr. 4256 din 30.06.2014, finantat din POR 2007-2013 Axa prioritara 5 – 



 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2. – Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. 

Art. 3  Din bugetul local al municipiului Falticeni se asigură integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes 

local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. 

Art. 4  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet  a municipiului 
Falticeni www.falticeni.ro, următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
modificări şi/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanţării rambursabile contractate in valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare a Municipiului Falticeni; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 
perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 
rambursabile; 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
 

       Art. 5 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fălticeni să semneze în numele şi 
pentru Municipiul Fălticeni contractual de finanţare şi orice alte documente necesare 
obţinerii şi derulării finanţării. 
 
       Art. 6 Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
                    INITIATOR, 
                      PRIMAR, 
   prof. Gheorghe-Cătălin Coman                                        

             Avizat, 
                                                                                                Secretar municipiu, 
                                                                                                Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                 
                       PRIMAR         
       
 
                                                                                                      Nr. 1585/22.01.2015 
                                                  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei finanțări rambursabile interne  

in valoare maxima de 6.000.000 lei 
 
 
 
        Prin bugetul propriu al municipiului Fălticeni pe acest an, datorită resurselor 
financiare limitate și a multitudinii de activități aflate în finanțare, nu vor putea fi 
asigurate suficiente fonduri pentru finanțarea proiectului “INFIINȚARE 
INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT NADA FLORILOR”.  
Valoarea totală a proiectului este de 13.504.358,44 lei. In anii precedenti au fost 
decontate cheltuieli in sumă de 269.721 lei, rămânând ca in anul 2015 sa fie efectuate 
si decontate cheltuieli in valoare maximă de 13.234.637,44 lei, din următoarele surse: 

- 5.738.886,75 lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 
- 484.152,45 lei de la bugetul de stat 
- 6.223.039,20 lei cofinantarea eligibila a municipiului Falticeni ( din bugetul 

local) 
- 788.559,04 lei valoarea neeligibila inclusiv tva ( din bugetul local) 

Avand in vedere ca valoarea totala a sumei de finantat din veniturile municipiului este 
de7.011.598,24 lei, propun contractarea unui credit intern in valoare de 6.000.000 lei, 
diferenta urmand a fi suportata din veniturile proprii. La momentul actual, procedua de 
achizitie a lucrarilor pentru acest obiectiv este in curs de derulare. In momentul semnarii 
contractului cu furnizorul se va sti valoarea finala a llucrarilor de constructii-montaj, care 
va fi mai mica decat cea estimata.  
 Menționez că semnarea contractului de credit este condiționată de obținerea 
avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice. 
 
 
 

 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
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                                                                                                       Nr.  1586 / 22.01.2015 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei finanțări rambursabile interne 

 in valoare maxima de 6.000.000 lei 
 
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 
unitatile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturi interne sau externe, pe 
termen scurt, mediu sau lung pentru realizarea de investitii publice de interes local, 
precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. 
 Garantarea creditelor contractate se asigura cu veniturile proprii cuprinse in 
buget. 
 Gradul de indatorare trebuie sa fie cel mult 30% din veniturile proprii. 
 La momentul actual Municipiul Falticeni nu are in derulare imprumuturi/credite. 
 Propunerea de contractare a acestui credit se incadreaza in prevederile legale.  
 Semnarea contractului este conditionata de obtinerea avizului Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 Termenul de rambursare a creditului propus va fi de 5 ani. 
 Costurile creditului vor fi cunoscute dupa incheierea procedurii de achizitie.  
 Creditul va fi folosit exclusiv pentru cheltuielile din contractul de finantare nr. 
4256/30.06.2014, al carui obiect il reprezinta “acordarea finantarii nerambursabile de 
catre AM POR pentru implementarea proiectului nr. 48254 intitulat: INFIINTARE 
INFRASTRUCTURA DE AGREMENT NADA FLORILOR”. Proiectul tehnic si valoarea 
totala a acestui proiect de investitii a fost aprobat prin HCL nr. 129 din 30.09.2013. 
 Pentru punerea in folosinta a acestui obiectiv va fi necesara realizarea unor 
cheltuieli conexe: realizarea unei cai de acces de circa 2 km catre infrastructura de 
agrement, asigurarea utilitatilor, respectiv partea cuprinsa intre obiectivul de investitii si 
punctul de racordare la retelele de utilitati existente. Momentan se lucreaza la 
fundamentarea valorii acestor lucrari de investitii, urmand ca ulterior sa se identifice 
surse pentru finantarea acestora si includerea lor in bugetul municipiului Falticeni. 
 
 
 
 

Director economic, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
        
 

 
 
 
 



 

                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                Proiect 
 
                 HOTĂRÂRE 

 privind prelungirea termenului de închiriere a locurilor de parcare amenajate  
pe str.Şcoala Domnească, f.n.(în spatele blocului nr. 115) 

 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  1760/23.01.2015; 

- raportul de specialitate alServiciului Achiziţii – Control - Administrativ, înregistrat 
la nr. 1761/23.01.2015;  
În temeiul prevederilor art. 283, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, 

lit. c 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 aproba prelungirea termenului de închiriere a locurilor de parcare 
amenajate pe str. Şcoala Domnească, f.n. (în spatele blocului nr. 115), până la data de 
31.12.2015,  dupa cum urmeaza: 

- loc de parcare în suprafata de 15 m.p. -  S.C. AZMORO COM S.R.L. Suceava; 
- loc de parcare în suprafata de 15 m.p. -  S.C. RAM TRANS SRL Suceava; 
    Art.2: Se stabileşte taxa de parcare a microbuzelor aparţinând S.C. AZMORO 

COM S.R.L. Suceava si S.C RAM TRANS SRL Suceava, în cuantum de 250 lei/lună/loc 
de parcare. 
          Art.3: Obţinerea avizelelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţii  în condiţii legale a operatorilor de transport constituie o obligaţie a acestora.  
          Art.4: Direcţia Tehnică, Serviciul achizitii-control-administrativ şi Serviciul 
Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
                        INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
            prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                          Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                            jr.Mihaela Busuioc 
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                                                                                                  Nr.   1760 din 23.01.2015                                                  

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind prelungirea termenului de inchiriere a locurilor de 

parcare amenajate pe str. Şcoala Domnească, f.n. (în spatele blocului nr. 115) 
 

  

 

 

Prin cererea înregistrată la nr. 21023/08.10.2014, S.C. AZMORO COM S.R.L. 

Suceava a solicitat prelungirea termenului de inchiriere a locurilor de parcare amenajate 

pe str. Şcoala Domnească, f.n. (în spatele blocului nr. 115) , unul pentru S.C. AZMORO 

COM S.R.L. Suceava şi unul pentru S.C. RAM TRANS SRL Suceava. 

 Locurile de parcare sunt în suprafaţă de 15 m.p. fiecare, iar taxa de parcare 

propun a fi stabilită în cuantum de 250 lei/lună/loc de parcare. 

Termenul de închiriere se prelungeşte până la data de 31.12.2015. 

Beneficiarul are obligaţia obţinerii avizelelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare 

pentru desfăşurarea activităţii  în condiţii legale. 

  
 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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               JUDEŢUL  SUCEAVA 
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HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna DECEMBRIE 
2014 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 1463/21.01.2015; 

 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 1464/21.01.2015;                       
        - adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 863/2015, 729/2015, 
439/2015, 342/2015, 987/2015, 362/2015, 1335/2015 şi 1468/21.01.2015;  

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 DECEMBRIE 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 Cătălin Coman             
       A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     jr. Mihaela Busuioc 
                      
 
                               



 

                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                         PRIMAR                                                                
                           
                                                                                      
                                                                                                    Nr. 1463/21.01.2015  

 
           

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 

pentru luna DECEMBRIE 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 decembrie 2014, suma totală fiind de                                               
5.315 lei.  

Plata acestei sume 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 decontării navetei cadrelor didactice pentru 
luna DECEMBRIE 2014. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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                                                                                                   Nr. 1464/21.01.2015 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

navetei cadrelor didactice pentru luna DECEMBRIE 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 DECEMBRIE 2014, suma totală fiind 
de              5.315 lei.  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

                                                                                              Anexa la H.C.L. nr. 

___/_________ 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/decembrie 

2014 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

3 180 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

17 1608 lei 

3. Colegiul tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

14 1986 lei 

4. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

6 604 lei 

5. Şcoala Gimnazială “ Ion 

Irimescu” Fălticeni 

2 238 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

2 167 lei 

7.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

4 392 lei 

8.  G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 140 lei 

 
Notă: Sumele prevăzute în anexă  reprezintă valoarea integrală a cheltuielilor cu 
naveta, urmând ca plata să se efectueze conform prevederilor art. 2 din hotărâre. 
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H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni 

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

      -   expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe - Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 1481/21.01.2015; 

                  -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 1482/21.01.2015;  

                 -   adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 1016/15.01.2015;  
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 a trei posturi de brancardier în posturi de 
infirmier din cadrul Compartimentului de primire urgenţă.    
             Art.2. –  Se aprobă transformarea unui post de îngrijitor în post de infirmier din 
cadrul Centrului de Sănătate Vadu Moldovei. 
             Art.3. –  Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.                                   
     
 
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin 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. 1481/21.01.2015 
 
 
 

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

Municipal Fălticeni 
 
 

 
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat prin adresa nr. 1016/15.01.2015 

transformarea în statul de funcţii a trei posturi de brancardier în posturi de infirmier din 
cadrul Compartimentului de primire urgenţă, respectiv a unui post de îngrijitor  în post 
de infirmier din cadrul Centrului de Sănătate Vadu Moldovei, ca urmare a înfiinţării unui 
compartiment de 10 paturi îngrijiri paliative. 

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”. 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 
proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni. 
 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                      Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORMARE 
privind situaţia juridică a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, nr. 99 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia specială de retrocedare din cadrul 
Autorităţii Naţionale de Restituire a Proprietăţilor a emis Deciziile nr. 1890/06.11.2008 
nr. 1892/06.11.2008 prin care s-a dispus RETROCEDAREA ÎN NATURĂ Fundaţiei 
“Caritatea” Bucureşti a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str.Sucevei, nr. 99, în 
care se află sediul Secţiei obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni, compus din corpurile de construcţie C1 şi C3 împreună cu terenul disponibil 
aferent acestora, în suprafaţă de 3853 m.p.. 

Prin Protocolul de predare-preluare încheiat la data de 11.02.2009 între 
reprezentanţii Primăriei municipiului Fălticeni  şi ai Fundaţiei “Caritatea” s-a stabilit, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare la acea dată, obligaţia menţinerii destinaţiei de 
unitate medicală pe o perioadă de 5 ani(până în februarie 2014), raporturile juridice 
privind folosinţa imobilului urmând a fi reglementate prin contract de închiriere încheiat 
între Fundaţia “Caritatea” şi Spitalul Municipal Fălticeni. 

  Potrivit art. 45, alin. 1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, “imobilele prevăzute în anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 şi 4 la Legea nr. 10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, 
republicată, se restituie foştilor proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, cu 
condiţia menţinerii afectaţiunii de interes public pentru o perioadă de 10 ani”. 
     Prin mai multe adrese, Fundaţia „Caritatea” ne-a comunicat că intenţionează, 
într-un viitor apropiat, să dezvolte împreună cu investitori de anvergură internaţională 
ansamblul din str.Sucevei, nr. 99. 

       
 


