
  R O M Â N I A  
                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                    CONSILIUL LOCAL                                                                                                                            
                  Nr. 22158/23.09.2015                                                                                
                                                                                                             Proiect                   
                                                                                                                           

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  -  

pentru construire magazin alimentar „PENNY MARKET” şi magazin cu produse 
din carne şi brânzeturi, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, 
sistematizare verticală, reclame pe faţade şi în parcare, pilon publicitar luminos, 

împrejmuire perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare de şantier – str. 
Sucevei nr. 99, Municipiul Fălticeni, beneficiar: Fundaţia Caritatea 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  22156/23.09.2015;  
             - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 22157/23.09.2015; 
           -   cererea înregistrată la nr. 17303/30.07.2015; 
 -   avizul nr. 20 din 20.08.2015 emis de Consiliul Judeţean Suceava-Comisia 
tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism ; 

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1. –  Se aprobă documentaţia de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – 
pentru construire magazin alimentar „PENNY MARKET” şi magazin cu produse din 
carne şi brânzeturi, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, 
sistematizare verticală, reclame pe faţade şi în parcare, pilon publicitar luminos, 
împrejmuire perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare de şantier – str. Sucevei 
nr. 99, Municipiul Fălticeni, beneficiar: Fundaţia Caritatea, prevăzută în anexa la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. –  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 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                              Nr.  28023/19.11.2015                       

                                                                                                                         Proiect 

                                                                                                                

H O T A R Â R E 
privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări cultural – artistice şi 

comemorative în perioada 28 noiembrie  - 31  decembrie 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. 28021/19.11.2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală 
înregistrat la nr. 28022/19.11.2015; 

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

În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 
2, lit. a, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     H O T Ă R Ă Ş T E 

           Art.1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi 
comemorative în perioada 28 noiembrie - 31  decembrie 2015,  conform programului prevăzut 
în anexa nr. 1. 
           Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 176.500 lei, pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 
28 noiembrie - 31  decembrie 2015,  conform anexei nr. 2. 
           Art.3. – Se aprobă Contractul având ca obiect organizarea evenimentului cultural 
Spectacol de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou şi Program artistic de Revelion, 
încheiat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Culturală “Vatra Satului” Suceava, conform 
anexei nr. 3; 
           Art.4. –  Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5. – Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor 
şi Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
                                  
                                  INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 

                                                                                AVIZAT 
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                              Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr.  28021 / 19.11.2015 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor 
manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 28 noiembrie - 31  

decembrie 2015 
 

Agenda manifestărilor pentru  luna decembrie 2015 cuprinde şi în acest an manifestări 
devenite deja tradiţie în localitatea noastră dar şi concursuri desfăşurate în premieră. 

Pe 28 noiembrie, se va desfăşura la bazinul de înot al Centrului Miraj Resort & Spa un 
concurs de înot pentru copii, fete şi băieţi, pentru care, în calitate de parteneri vom asigura 
premii constând în dulciuri şi tricouri pentru cei aproximativ 200 de participanţi.   

 Ziua Naţională a României şi comemorarea eroilor Revoluţiei din 1989 sunt 
evenimente cu semnificaţii deosebite pentru poporul român, care trebuie marcate şi în 
municipiul Fălticeni. Anul acesta dorim să dăm tuturor participanţilor câte un steguleţ tricolor. 

Printre tradiţiile şi obiceiurile cele mai cunoscute şi răspândite în ţara noastră, care s-
au păstrat şi practicat în perioada sărbătorilor de iarnă, se regăseşte şi cea a colindatului şi 
uratului, prilejuită de sărbătorile de Crăciun-Naşterea Domnului- şi Anul Nou.  

Ţinând cont de faptul că, în fiecare an au fost organizate manifestări tradiţionale cu 
ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou - spectacole de datini şi obiceiuri, spectacole 
artistice, primirea colindătorilor – propunem Consiliului Local Fălticeni aprobarea organizării 
şi desfăşurării festivităţilor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2016. 

În ultimii ani au devenit tradiţionale două concursuri de tenis, unul de tenis de masă 
dedicat tinerilor şi adulţilor şi un concurs de tenis de câmp dedicat copiilor şi un concurs de 
dans la care participă sute de copii. 

În consideraţia celor precizate mai sus, având în vedere prevederile legale în vigoare 
privitoare la rolul, competenţele şi responsabilităţile Consiliului Local privind administrarea, 
angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, considerăm necesară şi oportună alocarea din 
bugetul local a sumei de 176.500 lei, pentru achiziţionarea de daruri şi cadouri pentru 
colindători, achiziţia de jucării pentru orăşelul copiilor, organizarea spectacolului de datini şi 
obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou din 27 decembrie, organizarea focului de artificii din noaptea 
de Anul Nou, organizarea manifestărilor din zilele de 1 şi 22 Decembrie, achiziţionarea de 
materiale promoţionale (calendare, agende, pixuri), promovarea în mass media locală şi 
centrală a manifestărilor cultural – sportive organizate, achiziţionarea de cupe, medalii, tricouri 
pentru recompensarea participanţilor la campetiţiile sportive, . 
  

Iniţiator, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

 

Anexa nr. 1 la la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  
unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 28 noiembrie - 31  

decembrie 2015 
 

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni organizează în luna decembrie 
următoarele manifestări: 

- 28 noiembrie 2015, ora 10,00, bazinul de înot al Centrului Miraj Resort & Spa,  Cupa Miraj 
la înot, pentru copii. Vor participa 200 de copiii, competiţia desfăşurându-se pe mai multe categorii 
de vârstă, fete şi băieţi;  

- 1 Decembrie 2015, ora 12,00, Monumentul Eroilor din Piaţa „Nada Florilor”, manifestări 
dedicate Zilei Naţionale a României, ceremonial religios, depuneri de coroane de flori şi defilarea 
unor subunităţi de jandarmi şi pompieri militari de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi 
Fălticeni şi Detaşamentul Fălticeni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava; 

- 14 – 19 decembrie 2015, Primăria Municipiului Fălticeni, între orele 9,00 – 15,00, „Noi 
umblăm să colindăm”. Participă preşcolari şi elevi de la şcolile gimanziale şi liceele din Fălticeni;  

- 19 decembrie 2015, ora 11,00, Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”, a patra ediţie a 
Concursului Christmas Dance; 

- 19 decembrie 2015, ora 10,00, Sala de sport  “Gabriel Udişteanu”, a a VIII-a ediţia a “Cupei 
Iernii” la tenis de masa, concurs organizat de AC.S. „Şomuz” Fălticeni, cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului Local Fălticeni şi Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Suceava; 

- 20 decembrie 2015, Sala de sport  “Gabriel Udişteanu, ediţia a III-a a “Cupei Moş Crăciun” 
la tenis de câmp, concurs organizat de A.C.S. „Nada Florilor” Fălticeni, cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului Local Fălticeni; 
 - 22 decembrie 2015, ora 12,00, comemorarea eroilor Revoluţiei din 1989. depuneri de 
coroane la „Monumentul Eroilor Revoluţiei” situat pe strada 2 Grăniceri, în parcul librăriei „Casa 
Cărţii”, la mormântul eroului Ioan Bute din curtea Catedralei Ortodoxe pe Stil Vechi şi la mormântul 
eroului Ionel Pascal din Cimitirul Oprişeni; 

-  22 decembrie 2015, ora 16,00,  Aleea pietonală, zona Primăriei,   inaugurarea Oraşelului 
Copiilor; 

-  24 decembrie 2015, ora 16,00,  Aleea pietonală, zona Primăriei,   Moş Crăciun vine cu 
daruri pentru copiii din Fălticeni;   

- 27 decembrie 2015, Piaţa „Nada Florilor”, între orele 16,00 – 21,00, Spectacol de datini şi 
obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. Participă formaţii din judeţul Suceava şi din judeţele învecinate; 

- 31 decembrie 2015, Primăria Municipiului Fălticeni, între orele 9,00 – 15,00, „Urători la 
Primărie”; 

- 31 decembrie 2015, Piaţa „Nada Florilor”, ora 22,30, Revelion 2016, ora 0,00, foc de 
artificii.    

 

 
 
 



Anexa nr. 2 la la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări cultural – 
artistice şi comemorative în perioada 28 noiembrie - 31  decembrie 2015 

 
 

Nr 
crt. 

Tip cheltuială Manifestare Data Suma 
alocată 

1. Ziua Naţională a României 1.XII.2015 
2. 

Achiziţie coroane de flori şi alte cheltuieli organizatorice 
Comemorarea eroilor Revoluţiei din 

1989 
22..XII.2015 

2.000 lei 

3. Steguleţe tricolore Ziua Naţională a României 1.XII.2015 1.500 lei 
4. 200 pachete dulciuri X 10 

lei/pachet 
Cupa „Miraj” la înot 28.11.2015 2.000 lei 

5. 1.000 pachete dulciuri X 10 
lei/pachet 

„Noi umblăm să colindăm” 14 – 19.XII. 2015 10.000 lei 

6. 600 pachete dulciuri X 10 
lei/pachet 

Concursul „Christmas Dance” 19.XII.2015 6.000 lei 

7. 100 pachete dulciuri X 10 
lei/pachet 

Ediţia a III-a a “Cupei Moş Crăciun” 
la tenis de câmp 

20.XII.2015 1.000 lei 

8. 1.000 pachete dulciuri X 10 
lei/pachet 

Moş Crăciun vine cu daruri pentru 
copiii din Fălticeni 

24.XII.2015 10.000 lei 

9. 200 pachete dulciuri X 10 
lei/pachet 

Spectacol de datini şi obiceiuri de 
Crăciun şi Anul Nou 

27.XII.2015 2.000 lei 

10. 

3.500 Pachete dulciuri X 10 
lei/pachet  

 
Total 35.000 lei 

400 pachete dulciuri X 10 
lei/pachet 

„Urători la Primărie”; 31.XII.2015 4.000 lei 

11. Materiale premiere Cupa 
„Miraj” la înot 

200 tricouri mici, 90 de medalii 
(30 aur, 30 argint, 30 bronz), 30 

cupe (10 aur, 10 argint, 10 bronz) 

Cupa „Miraj” la înot 28.11.2015 11.000 lei 

12. Spectacol de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou, Spectacol Revelion 2016, Scenă, lumini, sonorizare 49.000 lei  
13.  Foc de artificii în nopatea de Revelion 14.000 lei 
14. Achiziţionare materiale promoţionale (pixuri, agende, calendare) pentru agenţi economici din Fălticeni, colaboratori, 29.000 lei 



angajaţi UAT, consiliuei locali, etc. 
15. Promovare evenimente în mass – media 24.000 lei 
16. Cheltuieli utilităţi  6.000 lei 
17. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.000 lei 

 Total 176.500 lei 
   

 



 

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI         ASOCIAŢIA VATRA SATULUI 
                                                                                                                   

                                                                                                  

CONTRACT EVENIMENT CULTURAL 
Nr.                     din data de          

 

 

 

1. PARTI CONTRACTANTE 

intre : 
Primăria Municipiului Fălticeni, cu sediul in localitatea Fălticeni, str. Republicii, nr.13 

judeţul Suceava, cod poştal 725200, C.F.5432522, fax 0230/542056, reprezentată prin 

Domnul Primar Cătălin Gheorghe Coman, în calitate de beneficiar   

si  
 ASOCIAŢIA CULTURALĂ VATRA SATULUI, cu sediul în comuna Şcheia, sat Sfântu 

Ilie nr.769, judeţul Suceava, cod de înregistrare fiscală nr. 28187392, având cod IBAN 

RO83BACX0000000600630001 deschis la Unicredit Ţiriac Bank , reprezentată de d-na 

Doncean Eleonora, cu funcţia de Preşedinte, au convenit să încheie prezentul contract, cu 

respectarea următoarelor clauze in calitate de prestator , 

  

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Organizare evenimente cultural Spectacol de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul 

Nou şi Program artistic de Revelion  conform programului stabilit cu autoritatea 

contractantă; 

2.2 Evenimentele se vor desfăşuara în localitatea Fălticeni în data de 27 decembrie 2015 

şi în nopatea 31 decembrie 2015 / 1 ianuarie 2016. 

3. DURATA CONTRACTULUI  
Prezentul contract este valabil incepand cu data semnarii lui si inceteaza la data la care toate 

obligatiile ce decurg in prezentul contract vor fi onorate.   

4. VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 
4.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului suma de 49.000 Ron. 

4.2 Plata efectiva a onorariului se va face pana la data de 31 ianuarie 2016 prin ordin de 

plata. 

4.3 Orice intarziere a platii va fii penalizata cu 0,1% din suma totala  pentru fiecare  zi de 

intarziere, iar in cazul in care Beneficiarul va intarzia mai mult de 100 de zile plata , 

penalitatile pot sa depaseasca valoarea contractului. 

5.OBLIGATIILE PRESTATORULUI  
5.1. Sa conceapă un spectacol artistic prin care să urmărească promovarea formaţiilor 

artistice din zona Fălticeni şi din judeţul Suceava; 

5.2. Să asigure prezenţa formaţiilor şi artiştilor pentru cele două manifestări; 

5.3. Să valorifice şi să promoveze folclorul românesc autentic, valorile culturale 

reprezentative, să creeze un sistem relaţional prin invitarea în spectacol a unor formaţii 

reprezentative din zone folclorice cu care municipiul Fălticeni colaborează, să dezvolte 

parteneriate culturale în viitor.  

5.4. Să asigure scena şi  aparatura tehnica  necesare desfăşurării spectacolelor din 27 

decembrie 2015 şi în nopatea 31 decembrie 2015 – 1 ianuarie 2016. 



 

5.5. Sa achite la Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru 

Drepturi de Autor taxele aferente sustinerii spectacolului ce face obiectul prezentului 

contract 

5.6 Se obliga să păstreze confidentialitatea acestui contract. 

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI  
6.1. Sa asigure securitatea echipei tehnice si a aparaturii pe timpul desfasurarii spectacolelor 

precum şi paza instalatiilor de sunet şi lumini pe timpul cât acestea nu sunt angrenate în 

spectacole. 

6.2. Sa achite la termenele stabilite contravaloarea serviciilor efectuate de prestator conform 

contractului; 

6.3  Să informeze din timp prestatorul de modificarile suplimentare pe care le doreste 

realizate si să suporte costurile acestora;  

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 
7.1. Transferul de proprietate asupra bunurilor/serviciilor livrate/prestate opereaza numai 

la data plăţii contravalorii totale a facturilor fiscale emise de către prestator beneficiarului 

pentru bunurile/serviciile executate.  

8. RISCUL CONTRACTULUI 
8.1. Transferul riscului contractului catre BENEFICIAR, opereaza la data livrarii 

bunurilor, odata cu semnarea facturii fiscale.  

In cazul interventiei unui caz care pune in imposibilitate fortuita executarea de catre una 

din parti a obligatiilor ce-i revin in baza prezentului contract, riscul contractului va fi 

suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat. Daca imposibilitatea fortuita de 

executare nu depaseste de termen de 10 zile, debitorul va fi obligat la executarea acesteia 

dupa incetarea cauzei care a facut imposibila executarea. In cazul in care termenul de 10 

zile este depasit, oricare dintre parti este indreptatita sa ceara rezilierea contractului, prin 

notificare scrisa adresata celeilalte parti. Pentru a opera efectele notificarii de desfiintare a 

contractului, trebuie sa existe dovada certa a primirii de catre cealalta parte a acestei 

instiintari. 

9. FORTA MAJORA 
9.1. Forta majora, este convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, 

petrecut dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si 

indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o 

invoca in conditiile legii. 

Partea care invoca forta majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea 

competenta in termen de maximum 48 de ore de la obtinere. 

Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 (zece) 

zile, partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii 

contractului sau rezilierea acestuia. 

Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora. 

10. LITIGII 
10.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor 

solutiona in limita posibilitatilor pe cale amiabila. 

In situatia in care procedura amiabila nu va conduce la rezolvarea litigiului, partile se vor 

adresa instantelor competente material de la sediul prestatorului pentru solutionarea 

litigiilor. 



11. INCETAREA CONTRACTULUI 
11.1. Contractul inceteaza prin: 

a) acordul partilor. 

b) denuntarea de catre oricare dintre parti cu un preaviz de 30 zile de zile acordat 

celeilalte părti contractante ; 

c) reziliere in conditiile prevăzute la art. 12 din contract ; 

d) Implinirea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care partile nu 

hotarasc prelungirea acestui contract. 

12.  REZILIEREA 
12.1. Oricare din parti poate notifica celeilalte parti rezilierea contractului, contractul 

incetand pe deplin, fara a fi necesara punerea in intarziere sau hotararea unei instante 

judecatoresti, in oricare din urmatoarele situatii : 

-una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plata sau s-a declansat  impotriva 

sa procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, in timpul prezentului contract sau se afla in 

procedura dizolvarii; 

-atunci cand una dintre parti nu isi indeplineste corespunzator obligatiile contractuale care 

ar putea fi indeplinite, in termen de 10 de zile dupa ce a fost facuta o notificare scrisa in 

acest sens de catre cealalta parte. 

13. RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ: 
13.1. Prezentul contract este incheiat de comun acord, iar orice incalcare a obligatiilor, 

asumate in cadrul sau, concretizata intr-un prejudiciu  material sau o atingere a imaginii 

uneia dintre parti, atrage dupa sine suportarea despagubirilor de catre partea vinovata. 

14. CONFIDENTIALITATE 
14.1. Informatii Confidentiale 

Informatiile de orice natura (financiara, tehnica, artistica, date despre produs, date de 

lansare, orice alte informatii care reprezinta importanta pentru pozitia pe piata, etc.) ce 

poate fi dezvaluita de catre una din parti celeilalte parti in legatura cu obiectul acestui 

contract vor fi denumite in continuare “informatii Confidentiale”. Partea care ofera 

Informatia Confidentiala este propietara exclusiva a Informatiei Confidentiale. Daca 

Informatia Confidentiala este reactualizata sau modificata, ea ramane  proprietatea 

exclusiva a partii care ofera. 

14.2. Obligatiile Partilor 

Pe parcursul acestui contract si pe o perioada de 12 luni dupa incetarea sa, Partea care a 

primit informatii: 

-  va trata Informatia Confidentiala ca fiind strict confidentiala si o va folosi numai in 

scopul colaborarii dintre parti si in conditiile prezentului contract. 

-  va restrange dezvaluirea Informatiei Confidentiale numai la acei angajati care trebuie 

sa o cunoasca si pe care ii va informa referitor la obligatiile ce decurg din acest 

contract. 

-  nu va dezvalui Informatia Confidentiala nici unei terte parti fara consimtamantul 

prealabil al Partii ce ofera informatia. 

14.3. Restrictii 

Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale 

ce fac obiectul prezentului Contract nu se vor aplica informatiilor: 

-  care dupa dezvaluire devin de notorietate, aflandu-se la dispozitia publicului. 



-  care sunt cerute a fi dezvaluite de catre lege sau prin ordin autorizat de la orice 

autoritate administrativa avand o baza legala pentru a constrange dezvaluirea unei 

astfel de informatii. Partea care primeste informatia si I s-a cerut dezvaluirea ei, va 

notifica in prealabil partea care ofera informatia pentru a i se acorda orice asistenta de 

partea care ofera informatia. 

14.4. Despagubiri 

In cazul in care Partea care primeste informatia nu respecta clauzele acestui articol, ea se 

obliga sa plateasca despagubiri partii lezate, in valoare de 100% din valoarea proiectului 

comandat. 

 

15. DISPOZITII FINALE 
15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 

15.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul 

sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 

anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

15.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera 

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a 

obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

15.4 Părţile garantează că evenimentul cultural se incadrează în sfera manifestărilor 

culturale ce au ca scop ori efect promovarea muzicii româneşti şi a culturii tradiţionale 

româneşti, producţia având scop non patrimonial pentru Asociaţia Culturală Vatra 

Satului. 

15.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare originale, astazi 

…………2015, data semnarii lui. 

 

 

                          BENEFICIAR ,                                                          PRESTATOR, 
 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI         ASOCIAŢIA VATRA SATULUI 
 

 

        REPREZENTANT LEGAL,                                                                 PREŞEDINTE,  
   Prof. Coman Gheorghe Cătălin      Doncean Eleonora 

     

 
         Şef Birou Juridic,  

 jr. Sergiu Dumitru Dumitriu 

    

     

Director economic,  

          ec. Maria Bulaicon 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Nr.  28022 / 19.11.2015 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări cultural – 

artistice şi comemorative în perioada 28 noiembrie - 31  decembrie 2015 
 

În perioada 28 noiembrie– 31 decembrie 2015, Primăria Municipiului Fălticeni organizează 
manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, comemorării eroilor Revoluţiei din 1989, activităţi 
dedicate Crăciunului şi Anului Nou 2015 şi manifestări sportive. 

Pe 28 noiembrie 2015, la bazinul de înot al Centrului Miraj Resort & Spa va avea loc Cupa 
Miraj la înot, pentru copii. Vor participa 200 de copii, competiţia desfăşurându-se pe 5 categorii de 
vârstă, fete şi băieţi. 

Pe 1 Decembrie 2015, ora 12,00, la Monumentul Eroilor din Piaţa „Nada Florilor”, va avea 
loc un ceremonial religios, depuneri de coroane de flori şi defilarea unor subunităţi de jandarmi şi 
pompieri militari de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni şi Detaşamentul Fălticeni 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava. 

În perioada 14 – 19 decembrie 2015, la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni, preşcolari şi 
elevi de la şcolile din municipiul Fălticeni dar şi urători din comunele din judeţ îşi vor prezenta 
obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou. Lor li se adaugă Ansamblul Folcloric “Opincuţa” din Republica 
Moldova.   

Pe 19 decembrie 2015, la Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”, se va desfăşura a patra 
ediţie a Concursului „Christmas Dance”. Competiţia reuneşte 600 de elevi şi preşcolari din judeţul 
Suceava. 

Tot pe 19 decembrie 2015, în Sala de sport  “Gabriel Udişteanu”, se va desfăşura ediţia a 
VIII-a  “Cupa Iernii” la tenis de masă, concurs organizat de A.C.S. „Şomuz” Fălticeni, cu sprijinul 
Primăriei şi Consiliului Local Fălticeni şi Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Suceava. Anul 
trecut la competiţie au participat peste 160 de iubitori ai acestui sport, anul acesta se mizează pe 
aproximativ 200 de sportivi din toată ţara. 

Pe 20 decembrie 2015, în Sala de sport  “Gabriel Udişteanu”, se va desfăşura ediţia a III-a a 
“Cupei Moş Crăciun” la tenis de câmp, concurs organizat de A.C.S. „Nada Florilor” Fălticeni, cu 
sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Fălticeni. Vor participa 80 -100 de copii care practică acest 
sport în cadrul A.C.S. „Nada Florilor” Fălticeni. 

Pe 22 decembrie 2015, începând cu ora 12,00, va avea loc comemorarea eroilor Revoluţiei 
din 1989. Vor fi depuse coroane de flori la „Monumentul Eroilor Revoluţiei” situat pe strada 2 
Grăniceri, la mormântul eroului Ioan Bute, din curtea Catedralei Ortodoxe pe Stil Vechi şi la 
mormântul eroului Ionel Pascal, din Cimitirul Oprişeni. 

Tot pe 22 decembrie 2015, la ora 16,00, pe Aleea pietonală, zona Primăriei, va fi inaugurat 
Oraşelul Copiilor. 

Pe 24 decembrie 2015, ora 16,00, Moş Crăciun va veni cu daruri pentru copiii din Fălticeni în 
Orăşelul Copiilor.   



Pe 27 decembrie 2015, începând cu ora 16,00, în Piaţa „Nada Florilor”, se va desfăşura 
spectacolul de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. Participă formaţii din judeţul Suceava, 
judeţele învecinate şi din Ucraina. 

Pe 31 decembrie, între orele 9,00 – 15,00, la Primăria Municipiului Fălticeni, vor fi primiţi 
urători din municipiul Fălticeni şi din comunele limitrofe. Începând cu ora 22,30, în Piaţa „Nada 
Florilor” va avea loc un spectacol artistic, la ora 0,00 se va desfăşura un foc de artificii, după care va 
continua spectacolul realizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „Vatra Satului”. 

 
 

 Director general DGAPL,        
            Jurist Paul Buhlea, 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL                                                               
Nr. 27996/19.11.2015                                                                                   

                                                                                                                  
                                                                                                       

                                                                                                          Proiect                                                
                                             

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului 
Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe str. 

Sucevei, f.n. din municipiul 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. 27994/19.11.2015; 

                -  raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat 
la nr. 27995/19.11.2015;  
           - cererea S.C. ALCOOR S.R.L. Fălticeni, prin administrator Roman Dumitru, 
înregistrată sub nr. 27085/12.11.2015; 

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

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „c”,  art. 45, alin. 2, lit. 
e şi art. 49 din Legea 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 acordă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului 
Urbanistic Zonal în vederea  construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe str. Sucevei, f.n. 
din municipiul Fălticeni,  aviz care este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
         Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
urbanism şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
                          
 
                                   INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 

                                                                                  AVIZAT 
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                          Jr. Mihaela Busuioc 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 27662/18.11.2015 
 

                                                                                              Proiect   
                                                            

HOTĂRÂRE 
privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare 

Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi  împuternicirea 
reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea Generală a 
AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, 

precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a 
Statutului ale AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           -  Expunerea de motive prezentată de domnul primar, prof. Gheorghe-Cătălin 
Coman, înregistrată la nr.  27760/18.11.2015; 
           -   Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 27761 /18.11.2015; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 
           - Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la 
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 
           -  Hotărârea Consiliului Local al comunei  Siminicea nr. 4/12.02.2015 privind 
retragerea unilaterală a comunei Siminicea din calitatea de membru în Asociaţia Judeţeană 
pentru Apă şi Canalizare Suceava şi retragerea unilaterală din contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

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

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

art. 45 alin. (2) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
    Art.1: Se aprobă primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi 

Canalizare Suceava, conform Anexei nr. 1. 
    Art.2: Se aprobă retragerea unilaterală a comunei Siminicea, judeţul Suceava din 

Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava şi din contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 



                Art.3: Se împuterniceşte domnul COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN, 
reprezentantul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru 
primirea de noi membri, retragerea unilaterală a comunei Siminicea din AJAC Suceava şi 
din contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi 
modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru semnarea Actelor 
adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale Asociaţiei Judeţene pentru 
Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri şi modificării Actului 
constitutiv şi Statutului Asociaţiei, conform anexelor 2 şi 3. 

   Art.4: Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.5: Primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, prin aparatul de 

specialitate, va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
                       

 
 
              INIŢIATOR 
                PRIMAR 
   prof.Gheorghe-Cătălin Coman            
 
                                          
                                                                                                                 Avizat 
                                                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                    ANEXA nr. 1 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
 
 
 

 
 
 

LISTA 

 cu noi membri ce urmează a fi primiți în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava 

 
 
 
 

1. Comuna Dorneşti 
 
2. Comuna Iacobeni 

 
3. Comuna Hânţeşti 
 
4. Comuna Vadu Moldovei 

 
5. Comuna Pătrăuţi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                        P R I M A R                                                        
                                                                                
                                                                                                Nr.  27760 / 18.11.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru 

Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi  
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 

Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, 
retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare 
a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii 

unor membri 
 

  
    Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 13/25.02.2010 s-a 

aprobat  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, prin atribuire 
directă,  către S.C. ACET S.A Suceava, respectiv contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare, având în vedere că Municipiul Fălticeni 
este membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară - „Asociatia Judeteană pentru 
Apă si Canalizare Suceava” (A.J.A.C. Suceava). 
                Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 
Suceava, a clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare, primirea de noi membri în asociaţie se aprobă de către toţi membrii 
asociaţi, prin hotărâre. 
    Având în vedere solicitările unor localităţi, respectiv comuna Dorneşti, comuna 
Iacobeni, comuna Hânţeşti, comuna Vadu Moldovei şi comuna Pătrăuţi de a deveni membri 
în  Asociatia Judeteană pentru Apă si Canalizare Suceava, precum şi retragerea unilaterală 
a comunei Siminicea din AJAC şi din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi 
Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi  împuternicirea 
reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea Generală a AJAC 
Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum şi 
pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale 
AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri. 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 

 
 



 
 

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                DIRECŢIA TEHNICĂ              
                                                                      
                                                                                            Nr.  27761 / 18.11.2015 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană 

pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi  
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 

Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, 
retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare 
a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii 

unor membri 
 
 

 
Având în vedere adresele Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 

288/04.11.2015 şi 290/09.11.2015 prin care se transmite intenţia de asociere a cinci 

localităţi din judeţ, respectiv comuna Dorneşti, comuna Iacobeni, comuna Hânţeşti, comuna 

Vadu Moldovei şi comuna Pătrăuţi în cadrul asociaţiei, în vederea gestionării serviciilor de 

alimentare cu apă şi de canalizare prin intermediul operatorului regional S.C.ACET S.A 

Suceava, precum şi retragerea comunei Siminicea din AJAC, considerăm legală şi 

oportună primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare 

Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi  împuternicirea reprezentantului 

Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să 

voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea 

Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC Suceava, ca 

urmare a primirii/retragerii unor membri 

 
 
 

Dir. DIRECŢIA TEHNICĂ 
Ing. Naforniţă Anton 

 

 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 
Nr.22019/22.09.2015 

                                                                                         Proiect 
                                                                                                          

HOTĂRÂRE 
 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

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. 
22016/22.09.2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22017/22.09.2015;  
- prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care 

aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 
- procesul – verbal al Comisei de inventariere a bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat 

al Municipiului Fălticeni înregistrat sub nr. 22018/22.09.2015; 
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c,  art. 45, alin. 3, art. 47, art. 122 şi art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1:  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 19 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Stadion 
Sportiv., f.n., conform anexei nr. 1. 
         Art.2: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 19 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, B-dul 2 
Grăniceri (aferentă garajului nr. 77), conform anexei nr. 2. 
        Art.3: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 50 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. 13 
Decembrie, f.n., conform anexei nr. 3. 
        Art.4: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 136 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Stefan cel 
Mare, nr. 2C, conform anexei nr. 4. 
        Art.5: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 11 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str.Liliacului, 
nr. 2, conform anexei nr. 5. 
        Art.6: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 377 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. 9 Mai, nr. 
2C, conform anexei nr. 6. 
        Art.7: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 147 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, 
f.n., conform anexei nr. 7. 



Art.8: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 63 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. 13 
Decembrie, nr. 31, conform anexei nr. 8.  

Art.9: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 76 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Liliacului, 
nr. 2 conform anexei nr. 9. 

             Art.10: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 25 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, B-dul 2 
Grăniceri, f.n., conform anexei nr. 10. 
            Art.11: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 68 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana 
Ipătescu, f.n., conform anexei nr. 11. 
            Art.12: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 55 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana 
Ipătescu, f.n. conform anexei nr. 12. 
            Art.13: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 18 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Ana 
Ipătescu, conform anexei nr. 13. 
            Art.14: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 85 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str.Ana 
Ipătescu, f.n. conform anexei nr. 14. 
            Art.15: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 34 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str.Ana 
Ipătescu, f.n., conform anexei nr. 15. 
            Art.16: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 39 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str.Ana 
Ipătescu, f.n., conform anexei nr. 16. 
            Art.17: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 22 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str.Ana 
Ipătescu, f.n., conform anexei nr. 17. 
           Art.18: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni, cu suprafaţa de 10 m.p. teren, situat în municipiul Fălticeni, str.Nicolae 
Beldiceanu, f.n., conform anexei nr. 18. 
            Art.19: Valorile de inventar ale suprafeţelor de teren care fac obiectul prezentei  hotărâri 
sunt prevăzute în anexa nr. 19. 
             Art.20:  Prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 se modifică în mod corespunzător. 
             Art.21: anexele nr. 1 – 19 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 
             Art.22: 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 
 
 
 
 
 



                                                       ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
Directia Tehnica 

Biroul Juridic 
Nr.22017/22.09.2015 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni 

 
In conformitate cu  Legea 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, si ca urmare a solicitarilor unor catateni ai municipiului 
Falticeni care doresc sa intabuleze constructii existente pe terenuri concesionate sau care, in 
vederea concesionarii/cumpararii unor suprafete de teren, doresc  clarificarea situatiei juridice a 
terenului, este necesara  completarea   Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat 
al Municipiului Falticeni cu suprafete de teren care nu se regasesc in acest inventar: 

 
1. Dl. Lucaci Dumitru, cu domiciliul in Falticeni, in Str.Stadion Sportiv, bl. 4,  sc.C, ap.3, 

conform contractului nr. 56/01.03.2008, detine dreptul de superficie pentru un teren, in 
suprafata de  9mp, situat in Str. Stadion Sportiv, f.n.. In continuarea acestei suprafete, 
intre bl. 4 si garajul dlui. Filoteanu Gheorghe, exista o suprafata de 19mp de teren ( 
conform planului de situatie informativ)  pe care se depoziteaza resturi menajere. Dl. 
Lucaci Dumitru si familia acestuia zilnic curata  terenul si  considera ca singura solutie 
pentru a stopa depozitarea gunoaielor  este cumpararea si ingradirea terenului. Prin 
cererea nr. 3674/17.02.2015, dl. Lucaci Dumitru solicita  cumpararea  intregii suprafatr 
de teren ( suprafata detinuta cu drept de superficie si suprafata de 19mp - 
neinventariata). In vederea solutionarii favorabile a cererii dlui. Lucaci Dumitru, este 
necesara includerea suprafetei de  19mp, Str. Stadion Sportiv f.n, in Inventarul 
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni.  

2. Dna.Filimon Aurica, , cu domiciliul in Falticeni, Bdul. 2 Graniceri, bl.22, sc. D, ap.17,  
doreste sa cumpere un garaj in suprafata de 19mp, situat  in Bdul. 2 Graniceri (garaj nr. 
77). Deoarece terenul pe care se afla amplasat garajul nu se regaseste in Inventarul 
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, si dna. Filimon 
Aurica prin cererea nr. 5802/12.03.2015 doreste cumpararea acestei suprafete de teren,  
este necesara includerea suprafetei de  19mp , Bdul. 2 Graniceri, teren aferent garaj 
nr. 77, ( conform planului de situatie), in Inventarul bunurilor imobile care apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni.  

3. SC MARIMAR SRL, prin administrator dna. Marancoci Jenica, a  detinut un contract de 
inchiriere valabil pana in 2007, pentru suprafata de 50mp din Str. 13 Decembrie,  pe 
care se afla amplasat un chiosc in care societatea desfasoara activitati comerciale. 
Activitatea SC MARIMAR SRL a fost suspendata si in prezent, in acel spatiu isi 
desfasoara activitatea SC „LA VLADUT” SRL,  administrata tot de dna. Marancoci 
Jenica, firma care nu detine niciun contract pentru suprafata de 50mp pe care este 
amplasat chioscul. Dna Marancoci Jenica,  a solicitat demararea  procedurii privind 
cumpararea acestei suprafete de teren. In vederea solutionarii cererii nr. 
6481/23.03.2015, este necesara completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni cu suprafata de 50mp, Str. 13 Decembrie, f.n. 

4. Dna. Botosanu Niculina, cu domiciliul in Falticeni, Str. Stefan cel Mare, nr. 2C are 
spatele proprietatii sale ( locuinta si teren) o suprafata de  136 mp, teren delimitat cu 
gard,  pe care dna Botosanu Niculina il foloseste de multi ani.  Prin cererea nr. 
19369/25.08.2015, dna. Botosanu Niculina si-a exprimat dorinta de a cumpara aceast 
teren, care nu se regaseste in Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat 



al Municipiului Falticeni , fiind necesara completarea acestuia cu suprafata de 136 mp, 
Str. Stefan cel Mare, nr. 2C 

5. Dl. Nigel Florin, este proprietarul unui spatiu comercial cu o suprafata de 30mp, situat 
in Falticeni, str. Liliacului nr. 2, ap.1. In acest spatiu  functioneaza un magazin  care are 
intrarea din str. Ion Creanga. Pentru a impiedica patrunderea apei pluviale in incinta 
spatiului, dl. Nigel Florin, atunci cand a  cumparat spatiul, in 2006,  in continuarea 
imprejmuirii proprietatii dlui. Norovici, din str. Liliacului, nr. 2,  a facut un mic zid (de 
inaltimea unor borduri) delimitand o suprafata de 11mp. Aceasta delimitare nu afecteaza 
circulatia pe trotuarul din Str. Ion Creanga si nici proprietatea din vecinatatea 
magazinului. Deoarece aceasta suprafata de teren nu se regaseste in Inventarul 
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni este  necesara 
completarea acestuia cu suprafata de 11mp, Str. Liliacului nr. 2. 

6. Dna. Ungureanu Maria,  cu domiciliul in  Str. 9 Mai, nr. 2C,  a solicitat prin cererea nr. 
6034 / 16.03.2015, cumpararea unui teren in suprafata de 377 mp, teren aflat in spatele 
proprietatii sale.  Deoarece pe suprafata de teren mentinata mai sus se depoziteaza 
gunoaie  si acest teren nu este igienizat de nimeni, fiind un adevarat focar de infectii, 
dna. Ungureanu Maria solicita cumpararea acestui teren pentru a-l putea igieniza si 
imprejmui. In vederea solutionarii favorabile a cererii,  este necesara includerea 
suprafetei de  377mp, Str. 9 Mai, nr. 2C, in Inventarul bunurilor imobile care apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni 

7. Dl. Buzdea Gheorghe, cu domiciliul in Aleea Teilor, nr.8A, administrator al SC BUZDEA 
SA, a solicitat prin cererea nr. 22150/2015 cumpararea unui teren in suprafata de 
147mp, teren aflat in spatele unei constructii ce apartine societatii comerciale pe care o 
administreaza si care este necesar pentru efectuarea unor lucrari de consolidare a 
cladirii. In vederea solutionarii favorabile a cererii dlui.Buzdea Gheorghe, este necesara 
includerea suprafetei de  147mp, Aleea Teilor, f.n, in Inventarul bunurilor imobile care 
apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni 

8. In Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, la pozitia 
520 este inventariat „Teren, str. 13 Decembrie, nr. 31” cu suprafata de 936mp. Din  
masuratorile cadastrale, a rezultat o suprafata de 999 mp, diferenta de 63mp nefiind 
inventariata. Pentru a se putea efectua lucrarea de intabulare a suprafetei de 999mp, se 
impune completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului 
Falticeni, cu suprafata de 63mp, Str. 13 Decembrie, nr.31. 

9. Dl. Aanitei Gheorghe, conform contractului nr. 835/08.01.2002, a cumparat locuinta si 
dependinte(magazie si cerdac) de la Primaria municipiului Falticeni. Odata cu imobilele, 
se atribuie cumparatorului  in folosinta, pe durata existentei constructiei, terenul aferent 
locuintei, in suprafata de 75.58mp. Dl. Aanitei Gheoghe doreste sa intabuleze locuinta si 
conform cererii nr. 27293/2015  solicita introducerea in Inventarul domeniului privat al 
municipiului Falticeni a suprafetei de 76mp. Pentru a solutiona cererea dlui. Aanitei 
Gheorghe, este necesara completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat la municipiului Falticeni, cu suprafata de 76mp,Str. Liliacului, nr.2. 

10. Dl. Poiana Ion, cu domiciliul in Falticeni, Bdul. 2 Graniceri, bl.9, sc.C, et.3, ap.12, 
solicita prin cererea nr. 27715/2015, cumpararea suprafetei de 25mp teren, situat in 
spatele garajelor din zona blocului nr. 9, langa proprietatea Sandu Alecu. Dl. Poiana Ion, 
este pensionar si de multi ani foloseste aceasta suprafata de teren, fara a avea un drept 
de proprietate reglementat. Pentru a solutiona cerere dlui.Poiana Ion, este necesara 
completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului 
Falticeni, cu suprafata de 25mp, Str. 2 Graniceri, f.n.. 

11. Dl. Stefan Ion, cu domiciliul in Falticeni, str.Republicii, bl. 42, sc.D, et.4, ap.16, este 
proprietarul suprafetei de 53mp pe care se afla edificata o constructie. Prin cererea nr. 
5955/16.03.2015, dl. Stefan Ion solicita cumpararea suprafetei de 68mp teren situat pe 
doua laturi ale terenului proprietate, pe care se afla o parte din constructie dar  pentru 
care nu are nici o forma legala privind atestarea  dreptului de proprietate. Pentru a 
solutiona favorabil cererea dlui.Stefan Ion, trebuie completat  Inventarul bunurilor care 



apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, cu suprafata de 68mp, Str. Ana 
Ipatescu, f.n. 

12. Dna. Morosanu Rodica-Alexandrina, cu domiciliul in Falticeni, str.Maior Ioan, bl. 3, 
sc.C, et.1, ap.2, administrator al SC Rodi-Deli SRL, este proprietara constructiei 
amplasata pe suprafata de 42mp (teren concesionat cf. contract nr. 11829/17.01.2002- 
preluare de la Iacob Gheorghe si Aurelia) dar si pe o suprafata de 55mp,  teren 
apartinand domeniului privat al municipiului Falticeni. Prin cererea nr. 6229/18.03.2015, 
dna. Morosanu Rodica – Alexandrina solicita cumpararea suprafetei de 97 mp ( 42mp 
concesionat si 55mp teren detinut fara nici un document  care sa ateste dreptul de 
proprietate). Pentru a solutiona favorabil cererea dnei. Morosanu Rodica-Alexandrina 
trebuie completat  Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului 
Falticeni, cu suprafata de 55mp, Str. Ana Ipatescu, f.n. 

13. Dl. Afilipoie Vasile, cu domiciliul in Falticeni, str.Ana Ipatescu, nr.39, este proprietarul 
suprafetei de 53mp si a concedent pentru suprafata de 46mp, tPe aceste suprafate se 
afla edificata o constructie De asemenea, dl. Afilipoie Vasile detine , fara nici o forma 
legala si suprafata  18mp. Prin cererea nr. 6065/16.03.2015, dl. Afilipoie Vasile,  solicita 
cumpararea suprafetei de 64mp ( 46mp teren concesionat si 18mp teren detinut fara 
acte). Pentru a solutiona favorabil cererea dlui.Afilipoie Vasile, trebuie completat  
Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, cu suprafata 
de 18 mp, din Str. Ana Ipatescu, f.n. 

14. Cerlinga Liliana-Dorina, Frataenu Constantin si  Mirela, Bandol Mihaela-Mirela si 
Ilie Sorin sunt coproprietari in indiviziune pe suprafata de 100mp teren, pe care se fala 
amplasata constructia unui magazin mixt . Prin cererea nr. 6316/19.03.2015, cei 
mentionati mai sus, solicita cumpararea suprafetei de 85 mp – teren situat in spatele 
magazinului,  pe care il folosesc si pentru care nu detin nici o forma legala privind 
atestarea dreptului de proprietate. Pentru a solutiona favorabil cererea , deoarece 
aceasta suprafata nu se regaseste in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat 
la municipiului Falticeni, este necesara completarea cu suprafata de 85mp, Str. Ana 
Ipatescu, f.n. 

15. Dl. Popescu Florin, cu domiciliul in Falticeni, str. Artur Gorovei, nr.21, administrator al 
SC FLORIN SRL, are constructia magazinului edificata pe suprafata de 67mp ( 53mp 
proprietatea dlui. Popescu Florin si 14mp teren concesionat cf. contractului de 
concesiune nr. 11390/2000). Prin cererea nr. 5878/13.03.2015, dl. Popescu Florin, 
solicita cumpararea suprafetei de 48mp (14mp – teren concesionat si 34mp teren situat 
in spatele magazinului,  pe care dl. Popescu il foloseste si pentru care nu are nici o 
forma legala privind atestarea dreptul de proprietate). Pentru a solutiona favorabil 
cererea dlui. Popescu Florin, deoarece nu este inclusa e in Inventarul bunurilor care 
apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, este necesara completarea acestuia 
cu cu suprafata de 34 mp, Str. Ana Ipatescu, f.n. 

16. Dl. Stefan Mihai, cu domiciliul in Falticeni, str.Republicii, bl.42, sc. C, ap.13, este 
proprietarul suprafetei de 28mp pe care este edificata o constructie. Prin cererea nr. 
5855/13.03.2015, dl. Stefan Mihai solicita cumpararea suprafetei de 39mp teren situat in 
spatele constructiei, teren pe care dl. Stefan Mihai il foloseste si pentru care nu are nici o 
forma legala privind atestarea dreptului de proprietate. Pentru a solutiona favorabil 
cererea dlui.Stefan Mihai, deoarece suprafata solicitata spre cumparare nu este inclusa 
in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, este 
necesara completarea acestuia cu suprafata de 39mp,Str. Ana Ipatescu, f.n. 

17. Dna. Carpinschi Angela, cu domiciliul in Falticeni, Bdul. Revolutiei, bl.10, sc.A, ap.12,  
administrator al SC  SHARPY PRODCOM SRL, are constructia magazinului edificata pe 
suprafata de 25mp, teren proprietatea societatii comerciale Sharpy  Prodcom SRL. 
Terenul in suprafata de 22mp, situat in spatele magazinului este utilizat de 
administratorul acestuia, fara a detine documente de proprietate.Prin cererea nr. 
6315/19.03.2015, dna. se solicita cumpararea suprafetei de 22mp. In vederea  
solutionarii  favorabile a cerererii dnei. Carpinschi Angela. Deoarece suprafata 



mentionata nu este inclusa in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la 
municipiului Falticeni, este necesara completarea acestuia  cu suprafata de 22mp,Str. 
Ana Ipatescu, f.n. 

18. În vecinătatea Şcolii Gimnaziale “Ion Irimescu” s-a identificat suprafaţa de 10 m.p. care 
nu este inscrisă în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni. 

Suprafetele de teren mentionate mai sus reprezinta terenuri neretrocedabile in intelesul 
dispozitiilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania 
si a H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod 
abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Terenurile aflate in proprietatea statului sau a 
unitatilor adminstrativ- teritoriale, din intravilanul localitatilor care au fost date de catre primarie in 
folosinta unor persoane fizice prin contracte de concesiune/chirie pot fi cuprinse in coloana 3 a 
Anexei nr.1 din H.G. 401/2013, numai daca sunt neagricole, suprafetele mentionate mai sus facand 
parte din aceasta categorie. 

Deoarece in anexa la H.C.L. nr.17/28.02.2014 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor 
imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, aceste suprafate de  teren nu se 
regasesc, este necesara initierea unui  proiect  de hotarare privind completarea Inventarului 
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni conform tabelului 
de mai jos:  
Nr. crt NUME/PRENUME 

DETINATORI 
ADRESA 

 
SUPRAFATA 

(mp) 

1 Lucaci Dumitru Str. Stadion Sportiv f.n 19 
2 Filimon Aurica Bdul. 2 Graniceri, f.n.  19 
3 Marancoci Jenica Str. 13 Decembrie, f.n. 50 
4 Botosanu Niculina Str. Stefan cel Mare, nr. 2C 136 
5 Aanitei Gheorghe  Str. Liliacului, nr.2 11 
6 Ungureanu Maria Str. 9 Mai, nr. 2C 377 
7 Buzdea Gheorghe Aleea Teilor, f.n. 147 
8 Municipiul Falticeni Str. 13 Decembrie, nr.31 63 
9 Aanitei Gheorghe Str. Liliacului, nr.2 76 

10 Poiana Ion Str. 2 Graniceri, f.n. 25 
11 Stefan Ion Str. Ana Ipatescu, f.n. 68 
12 Morosanu Rodica-

Alexandrina 
Str. Ana Ipatescu, f.n. 55 

13 Afilipoie Vasile Str. Ana Ipatescu, f.n. 18 
14 Cerlinga Liliana-Dorina  

Frataenu Constantin si  
Mirela 
Bandol Mihaela-Mirela si 
Ilie Sorin 

Str. Ana Ipatescu, f.n. 85 

15 Popescu Florin Str. Ana Ipatescu, f.n. 34 
16 Stefan Mihai Str. Ana Ipatescu, f.n. 39 
17 SC Sharpy Prodcom  

SR 
Str. Ana Ipatescu, f.n. 22 

18 Municipiul Fălticeni Str.Nicolae Beldiceanu, f.n. 10 
 

         Director Tehnic, Sef birou juridic,  
       Ing. Anton Nafornita                                                   jr. Sergiu Dumitru - Dumitriu 

 
      



 

 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 

                                                                     PRIMAR                                        
Nr. 22016 / 22.09.2015 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care 

apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni 
 

In anexa la H.C.L. nr.17/28.02.2014 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor imobile care 
apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, nu se regasesc  un numar de 18 suprafete, care 
au fost identificate de comisia de inventariere a bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al 
Municipiului Falticeni, ca urmare  a  solicitarilor  unor cetateni ai  Municipiului Falticeni care doresc 
sa intabuleze constructiile  existente, sau care doresc sa clarifice sitautia juridica a acestor 
suprafete, in obtinerii unui drept de folosinta sau in vederea cumpararii suprafetelor mentionate mai 
jos: 

- Dl. Lucaci Dumitru, cu domiciliul in Falticeni, in Str.Stadion Sportiv, bl. 4,  sc.C, ap.3, 
conform contractului nr. 56/01.03.2008, detine dreptul de superficie pentru un teren, in 
suprafata de  9mp, situat in Str. Stadion Sportiv, f.n.. In continuarea acestei suprafete, intre 
bl. 4 si garajul dlui. Filoteanu Gheorghe, exista o suprafata de 19mp de teren ( conform 
planului de situatie informativ)  pe care se depoziteaza resturi menajere. Dl. Lucaci Dumitru 
si familia acestuia zilnic curata  terenul si  considera ca singura solutie pentru a stopa 
depozitarea gunoaielor  este cumpararea si ingradirea terenului. Prin cererea nr. 
3674/17.02.2015, dl. Lucaci Dumitru solicita  cumpararea  intregii suprafatr de teren ( 
suprafata detinuta cu drept de superficie si suprafata de 19mp - neinventariata). In vederea 
solutionarii favorabile a cererii dlui. Lucaci Dumitru, este necesara includerea suprafetei de  
19 mp, Str. Stadion Sportiv f.n, in Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului 
privat al Municipiului Falticeni.  

- D-na.Filimon Aurica, , cu domiciliul in Falticeni, Bdul. 2 Graniceri, bl.22, sc. D, ap.17,  
doreste sa cumpere un garaj in suprafata de 19mp, situat  in Bdul. 2 Graniceri (garaj nr. 77). 
Deoarece terenul pe care se afla amplasat garajul nu se regaseste in Inventarul bunurilor 
imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, si dna. Filimon Aurica prin 
cererea nr. 5802/12.03.2015 doreste cumpararea acestei suprafete de teren,  este necesara 
includerea suprafetei de  19 mp , Bdul. 2 Graniceri, teren aferent garaj nr. 77, ( conform 
planului de situatie), in Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al 
Municipiului Falticeni.  

- SC MARIMAR SRL, prin administrator dna. Marancoci Jenica, a  detinut un contract de 
inchiriere valabil pana in 2007, pentru suprafata de 50mp din Str. 13 Decembrie,  pe care se 
afla amplasat un chiosc in care societatea desfasoara activitati comerciale. Activitatea SC 
MARIMAR SRL a fost suspendata si in prezent, in acel spatiu isi desfasoara activitatea SC 
„LA VLADUT” SRL,  administrata tot de dna. Marancoci Jenica, firma care nu detine niciun 
contract pentru suprafata de 50mp pe care este amplasat chioscul. Dna Marancoci Jenica,  
a solicitat demararea  procedurii privind cumpararea acestei suprafete de teren. In vederea 
solutionarii cererii nr. 6481/23.03.2015, este necesara completarea Inventarului bunurilor 
imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni cu suprafata de 50mp, Str. 13 
Decembrie, f.n. 



- Dna. Botosanu Niculina, cu domiciliul in Falticeni, Str. Stefan cel Mare, nr. 2C are spatele 
proprietatii sale ( locuinta si teren) o suprafata de  136 mp, teren delimitat cu gard,  pe care 
dna Botosanu Niculina il foloseste de multi ani.  Prin cererea nr. 19369/25.08.2015, dna. 
Botosanu Niculina si-a exprimat dorinta de a cumpara aceast teren, care nu se regaseste in 
Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni , fiind 
necesara completarea acestuia cu suprafata de 136 mp, Str. Stefan cel Mare, nr. 2C 

- Dl. Nigel Florin, este proprietarul unui spatiu comercial cu o suprafata de 30mp, situat in 
Falticeni, str. Liliacului nr. 2, ap.1. In acest spatiu  functioneaza un magazin  care are 
intrarea din str. Ion Creanga. Pentru a impiedica patrunderea apei pluviale in incinta 
spatiului, dl. Nigel Florin, atunci cand a  cumparat spatiul, in 2006,  in continuarea 
imprejmuirii proprietatii dlui. Norovici, din str. Liliacului, nr. 2,  a facut un mic zid (de inaltimea 
unor borduri) delimitand o suprafata de 11mp. Aceasta delimitare nu afecteaza circulatia pe 
trotuarul din Str. Ion Creanga si nici proprietatea din vecinatatea magazinului. Deoarece 
aceasta suprafata de teren nu se regaseste in Inventarul bunurilor imobile care apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni este  necesara completarea acestuia cu suprafata 
de 11mp, Str. Liliacului nr. 2. 

- Dna. Ungureanu Maria,  cu domiciliul in  Str. 9 Mai, nr. 2C,  a solicitat prin cererea nr. 6034 
/ 16.03.2015, cumpararea unui teren in suprafata de 377 mp, teren aflat in spatele 
proprietatii sale.  Deoarece pe suprafata de teren mentinata mai sus se depoziteaza 
gunoaie  si acest teren nu este igienizat de nimeni, fiind un adevarat focar de infectii, dna. 
Ungureanu Maria solicita cumpararea acestui teren pentru a-l putea igieniza si imprejmui. In 
vederea solutionarii favorabile a cererii,  este necesara includerea suprafetei de  377mp, 
Str. 9 Mai, nr. 2C, in Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al 
Municipiului Falticeni 

- Dl. Buzdea Gheorghe, cu domiciliul in Aleea Teilor, nr.8A, administrator al SC BUZDEA 
SA, a solicitat prin cererea nr. 22150/2015 cumpararea unui teren in suprafata de 147mp, 
teren aflat in spatele unei constructii ce apartine societatii comerciale pe care o 
administreaza si care este necesar pentru efectuarea unor lucrari de consolidare a cladirii. 
In vederea solutionarii favorabile a cererii dlui.Buzdea Gheorghe, este necesara includerea 
suprafetei de  147mp, Aleea Teilor, f.n, in Inventarul bunurilor imobile care apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni 

- In Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, la pozitia 520 
este inventariat „Teren, str. 13 Decembrie, nr. 31” cu suprafata de 936mp. Din  masuratorile 
cadastrale, a rezultat o suprafata de 999 mp, diferenta de 63mp nefiind inventariata. Pentru 
a se putea efectua lucrarea de intabulare a suprafetei de 999mp, se impune completarea 
Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, cu suprafata de 
63mp, Str. 13 Decembrie, nr.31. 

- Dl. Aanitei Gheorghe, conform contractului nr. 835/08.01.2002, a cumparat locuinta si 
dependinte(magazie si cerdac) de la Primaria municipiului Falticeni. Odata cu imobilele, se 
atribuie cumparatorului  in folosinta, pe durata existentei constructiei, terenul aferent 
locuintei, in suprafata de 75.58mp. Dl. Aanitei Gheoghe doreste sa intabuleze locuinta si 
conform cererii nr. 27293/2015  solicita introducerea in Inventarul domeniului privat al 
municipiului Falticeni a suprafetei de 76mp. Pentru a solutiona cererea dlui. Aanitei 
Gheorghe, este necesara completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat 
la municipiului Falticeni, cu suprafata de 76mp,Str. Liliacului, nr.2. 

- Dl. Poiana Ion, cu domiciliul in Falticeni, Bdul. 2 Graniceri, bl.9, sc.C, et.3, ap.12, solicita 
prin cererea nr. 27715/2015, cumpararea suprafetei de 25mp teren, situat in spatele 
garajelor din zona blocului nr. 9, langa proprietatea Sandu Alecu. Dl. Poiana Ion, este 
pensionar si de multi ani foloseste aceasta suprafata de teren, fara a avea un drept de 
proprietate reglementat. Pentru a solutiona cerere dlui.Poiana Ion, este necesara 
completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, cu 
suprafata de 25mp, Str. 2 Graniceri, f.n.. 

- Dl. Stefan Ion, cu domiciliul in Falticeni, str.Republicii, bl. 42, sc.D, et.4, ap.16, este 
proprietarul suprafetei de 53mp pe care se afla edificata o constructie. Prin cererea nr. 



5955/16.03.2015, dl. Stefan Ion solicita cumpararea suprafetei de 68mp teren situat pe doua 
laturi ale terenului proprietate, pe care se afla o parte din constructie dar  pentru care nu are 
nici o forma legala privind atestarea  dreptului de proprietate. Pentru a solutiona favorabil 
cererea dlui.Stefan Ion, trebuie completat  Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat 
la municipiului Falticeni, cu suprafata de 68mp, Str. Ana Ipatescu, f.n. 

- Dna. Morosanu Rodica-Alexandrina, cu domiciliul in Falticeni, str.Maior Ioan, bl. 3, sc.C, 
et.1, ap.2, administrator al SC Rodi-Deli SRL, este proprietara constructiei amplasata pe 
suprafata de 42mp (teren concesionat cf. contract nr. 11829/17.01.2002- preluare de la 
Iacob Gheorghe si Aurelia) dar si pe o suprafata de 55mp,  teren apartinand domeniului 
privat al municipiului Falticeni. Prin cererea nr. 6229/18.03.2015, dna. Morosanu Rodica – 
Alexandrina solicita cumpararea suprafetei de 97 mp ( 42mp concesionat si 55mp teren 
detinut fara nici un document  care sa ateste dreptul de proprietate). Pentru a solutiona 
favorabil cererea dnei. Morosanu Rodica-Alexandrina trebuie completat  Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, cu suprafata de 55mp, Str. Ana 
Ipatescu, f.n. 

- Dl. Afilipoie Vasile, cu domiciliul in Falticeni, str.Ana Ipatescu, nr.39, este proprietarul 
suprafetei de 53mp si a concedent pentru suprafata de 46mp, tPe aceste suprafate se afla 
edificata o constructie De asemenea, dl. Afilipoie Vasile detine , fara nici o forma legala si 
suprafata  18mp. Prin cererea nr. 6065/16.03.2015, dl. Afilipoie Vasile,  solicita cumpararea 
suprafetei de 64mp ( 46mp teren concesionat si 18mp teren detinut fara acte). Pentru a 
solutiona favorabil cererea dlui.Afilipoie Vasile, trebuie completat  Inventarul bunurilor care 
apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, cu suprafata de 18 mp, din Str. Ana 
Ipatescu, f.n. 

- Cerlinga Liliana-Dorina, Frataenu Constantin si  Mirela, Bandol Mihaela-Mirela si Ilie 
Sorin sunt coproprietari in indiviziune pe suprafata de 100mp teren, pe care se fala 
amplasata constructia unui magazin mixt . Prin cererea nr. 6316/19.03.2015, cei mentionati 
mai sus, solicita cumpararea suprafetei de 85 mp – teren situat in spatele magazinului,  pe 
care il folosesc si pentru care nu detin nici o forma legala privind atestarea dreptului de 
proprietate. Pentru a solutiona favorabil cererea , deoarece aceasta suprafata nu se 
regaseste in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, este 
necesara completarea cu suprafata de 85mp, Str. Ana Ipatescu, f.n. 

- Dl. Popescu Florin, cu domiciliul in Falticeni, str. Artur Gorovei, nr.21, administrator al SC 
FLORIN SRL, are constructia magazinului edificata pe suprafata de 67mp ( 53mp 
proprietatea dlui. Popescu Florin si 14mp teren concesionat cf. contractului de concesiune 
nr. 11390/2000). Prin cererea nr. 5878/13.03.2015, dl. Popescu Florin, solicita cumpararea 
suprafetei de 48mp (14mp – teren concesionat si 34mp teren situat in spatele magazinului,  
pe care dl. Popescu il foloseste si pentru care nu are nici o forma legala privind atestarea 
dreptul de proprietate). Pentru a solutiona favorabil cererea dlui. Popescu Florin, deoarece 
nu este inclusa e in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului 
Falticeni, este necesara completarea acestuia cu cu suprafata de 34 mp, Str. Ana 
Ipatescu, f.n. 

- Dl. Stefan Mihai, cu domiciliul in Falticeni, str.Republicii, bl.42, sc. C, ap.13, este 
proprietarul suprafetei de 28mp pe care este edificata o constructie. Prin cererea nr. 
5855/13.03.2015, dl. Stefan Mihai solicita cumpararea suprafetei de 39mp teren situat in 
spatele constructiei, teren pe care dl. Stefan Mihai il foloseste si pentru care nu are nici o 
forma legala privind atestarea dreptului de proprietate. Pentru a solutiona favorabil cererea 
dlui.Stefan Mihai, deoarece suprafata solicitata spre cumparare nu este inclusa in Inventarul 
bunurilor care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, este necesara completarea 
acestuia cu suprafata de 39mp,Str. Ana Ipatescu, f.n. 

- Dna. Carpinschi Angela, cu domiciliul in Falticeni, Bdul. Revolutiei, bl.10, sc.A, ap.12,  
administrator al SC  SHARPY PRODCOM SRL, are constructia magazinului edificata pe 
suprafata de 25mp, teren proprietatea societatii comerciale Sharpy  Prodcom SRL. Terenul 
in suprafata de 22mp, situat in spatele magazinului este utilizat de administratorul acestuia, 
fara a detine documente de proprietate.Prin cererea nr. 6315/19.03.2015, dna. se solicita 



cumpararea suprafetei de 22mp. In vederea  solutionarii  favorabile a cerererii dnei. 
Carpinschi Angela. Deoarece suprafata mentionata nu este inclusa in Inventarul bunurilor 
care apartin domeniului privat la municipiului Falticeni, este necesara completarea acestuia  
cu suprafata de 22mp,Str. Ana Ipatescu, f.n. 

- În vecinătatea Şcolii Gimnaziale “Ion Irimescu” s-a identificat suprafaţa de 10 m.p. care nu 
este inscrisă în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni. 

In considerarea celor  expuse,  propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare  
privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al 
Municipiului Falticeni.  

 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Catalin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  
            Nr. 22015 din 22.09.2015                                                                                                   

                                                                                        
                                                                                                                     Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 

30.06.2005  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 22013/22.09.2015; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru 
aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr. 
22014/22.09.2015;  
 În temeiul prevederilor art. 1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art. 45, alin. 3 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

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

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Ion Dragoslav, 
f.n. 

206 x - - - - 

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

                                                                    SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                 Jr. Mihaela Busuioc 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 22013/22.09.2015 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 

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

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

privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei 

locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de sarcini. 

 Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare şi 

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

prin hotărâre a Consiliului Local. 

 Suprafaţa de 206 m.p. situată pe str. Ion Dragoslav a fost identificată de către 

Comisia locală, iar pentru atribuirea acesteia în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, este 

necesară includerea în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului 

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

65/30.06.2005. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni proiectul 

de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 

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

nr. 65 / 30.06.2005. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                   Prof. Gheorghe - Cătălin Coman 

 
 
 
 
 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                 
                                                                                          
                                                                                                       Nr. 22014/22.09.2015 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor  

Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005                                                                
 
 
 Având în vedere solicitările privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de 
teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, Comisia de identificare şi 
inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, constituită în baza art. 1 din Legea nr. 15/2003, a identificat suprafaţa de 206 
m.p. situată pe str. Ion Dragoslav, f.n., în vecinătatea Spitalului municipal Fălticeni. 

In Inventarul  bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Falticeni este 
inscrisă, la poziţia nr. 649, suprafata de 4531mp(teren aferent spital vechi) si  la pozitia 651 
suprafata de 12.885 m.p.(teren aferent spital nou), suprafaţa totală fiind de 17.416mp.  

Odată cu intabularea intregii suprafete aferente spitalului, in urma masuratorilor a 
rezultat o suprafată de 16.642mp, diferenta dintre suprafata din acte si suprafata masurata  
fiind de de 774mp. Aceasta diferenta se compune din: 

- 24 m.p. ( punct colectare) – teren intabulat, inscris in C.F. nr. 37080;  
- 750m.p. (corp D al cladirii Spitalului Municipal, actual bloc ANL) -  imobil inscris 

in C.F. nr. 34197 ( nr. CAD3930). 
Intabularea terenului aferent spitalului (S= 16642mp) s-a inscris in C.F. nr. 37349, 

care ulterior a fost divizata formandu-se două noi corpuri de proprietate, respective: 
- corpul de proprietate inscris in C.F.  nr. 37367, cu suprafata de 14907mp, 

reprezentand teren aferent spitalului;  
-  corpul de proprietate inscris in C.F.  nr. 37368, cu suprafata de 1735mp, 

reprezentand teren aferent  blocului ANL, precum si  calea de acces din str. 
Mihai Eminescu pentru acest imobil; 

Mentionam faptul ca suprafetele ce constituie diferenta de 750 mp dintre suprafata 
din acte si cea masurata nu a facut obiectul intabularii terenului aferent spitalului ( C.F. 
37349) si in acest context, suprafata de 206 mp din Str. Ion Dragoslav nu face parte din 
domeniul public al  municipiului Falticeni. 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei de teren  de 206 m.p. în 
Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea 
Legii nr. 15/2003. 

Suprafaţa de teren identificată în planul de situaţie reprezintă teren neretrocedabil în 
înţelesul dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 



regimului comunist in Romania si a H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului 
comunist in Romania. 

 
Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 
 

                                                          Ing. Octavian Perju 
                                                          Ing. Cătălin Fodor 
                                                          Ing. Ancuţa Alexiu 
                                                          Ing.Valeria Hărmănescu 
                                                          Ing. Ioan Gheorghiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
     Nr. 27864/18.11.2015                                                                         

                                         
                                                                                             Proiect           

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea amplasamentului 
 pentru impaduririle cu puieti forestieri proveniti din sponsorizarea 

 Directiei Silvice Suceava 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 

        -   expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 27862/18.11.2015; 
      -   raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr.  
27863/18.11.2015; 
 - adresa Direcţiei Silvice Suceava înregistrată la nr. 18811/04.11.2015 ; 
 În temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

        În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c”, art. 45, alin. 3 şi art. 50 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 stabileşte amplasamentul situat în municipiul Fălticeni, str. Broşteni f.n., 

în suprafaţă de 17526 m.p, teren neproductiv, înscris în carte funciară cu nr. cadastral 
36450, aflat în domeniul public al municipiului Fălticeni, pentru împădurirea cu puieţi 
forestieri proveniţi din sponsorizarea Direcţiei Silvice Suceava.  

     Art.2. Suprafaţa de teren destinată împăduririi este prevăzută în planul de 
situaţie care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

     Art.3. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
                      
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
         Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                        
                                                                                                         Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                      Jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Nr. 27863/18.11.2015   
 
 
                                              

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea amplasamentului 

 pentru impaduririle cu puieti forestieri proveniti din sponsorizarea 
 Directiei Silvice Suceava  

 
 
 

           

În domeniul public al  municipiul Fălticeni se află  o serie de terenuri degradate, cu 
risc mare de alunecare, pentru a căror stabilizare se impune plantarea unor arbori cu un 
astfel de rol. 

Printre terenurile degradate din Municipiul Fălticeni enumerăm: Zona Poligon - 
Pârâul Târgului, zona Băncuţa, zona Ţarna Mare. 

Zona ,,Poligon - Pârâul Târgului”, cu intrare de pe strada Broşteni, face parte din 
domeniul public al Municipiului Fălticeni și este in suprafaţa de 17526 mp și are nr. 
cadastral 36450.  

Pentru stabilizarea acestor terenuri şi pentru realizarea unor perdele de protecţie din 
arbori, s-a cerut o sponsorizare de la Direcţia Silvică Suceava. Această instituţie a revenit 
cu adresa nr.18811 din 04.11.2015 precizând faptul că,  pentru a se respecta protocolul de 
sponsorizare trebuie ca terenurile pe care urmează sa fie plantaţi acești arbori să facă 
parte din domeniul public al municipiului, iar acest amplasament să fie stabilit prin hotărâre 
de Consiliu Local. 

Propunem spre aprobarea Consiliului Local  amplasamentul din strada Broșteni, f.n. 
 

 

 
 

COMPARTIMENTUL MEDIU 
Ing. Simona Vacariuc 

 
 
 
 
 

     
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                           PRIMAR                                                               
                                                                                                  
 
                                                                                                       
                                                                                                   Nr. 27862/18.11.2015 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea amplasamentului 

 pentru impaduririle cu puieti forestieri proveniti din sponsorizarea 
 Directiei Silvice Suceava  

 
 

 
 
                

Prin cererea înregistrată sub nr. 22542/28.09.2015 municipiul Fălticeni a solicitat 
Direcţiei Silvice Suceava o sponsorizare cu 500 de puieţi forestieri în vederea plantării 
acestora pe terenuri ce fac parte  din domeniul public al unităţii administrativ – teritoriale. 

Pentru soluţionarea cererii în Comitetul Director al Direcţiei Silvice Suceava şi 
înaintarea acesteia spre aprobare Regiei Naţionale a Pădurilor, prin adresa nr. 
18881/04.11.2015 s–a solicitat ca amplasamentul să fie aprobat de către consiliul local. 

Amplasamentul pe care intenţionăm să realizăm plantarea celor 500 de puieţi 
forestieri se află înscris în domeniul public al municipiului Fălticeni,  este întabulat (nr. 
cadastral 36450), are o suprafaţă de 17526 m.p. şi este un teren neproductiv, fiind situat pe 
str. Broşteni, f.n. 

În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru impaduririle cu puieti 
forestieri proveniti din sponsorizarea  Directiei Silvice Suceava. 

 
 
 

PRIMAR, 
Prof. Gheorghe - Cătălin Coman 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL    
               Nr. 27618/17.11.2015                                                                                             
                                                                                                                           Proiect 
                                                                                                                           

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 

luna OCTOMBRIE 2015 
 

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

la nr. 27616/17.11.2015; 
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 27617/17.11.2015;                     

      -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 8088/2015, 7081/2015, 
907/2015, 3275/2015, 3752/2015, 1798/2015, 2442/2015, 27676/2015; 

În temeiul prevederilor art. 2 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, 
art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 
şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
         Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic 
auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna OCTOMBRIE 2015, plată ce se 
asigură din bugetele alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ.             
 
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman             

 
 

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



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                                  Nr. 27616/17.11.2015 
              EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 

didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE  2015 
    

Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi 
au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce 
trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

Conform 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 spre aprobare lunar, 
consiliului local, drepturile băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care 
solicită cheltuieli de deplasare. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de opt unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna octombrie 2015, 
suma totală fiind de 9.318 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.  
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE  2015. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                               
                      
            



                          ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia economică 
 

                                                                  
Nr.  27617/17.11.2015 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2015 

 
 
            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 şi didactic auxiliar care solicită 
cheltuieli de deplasare.  

 Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi 
au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce 
trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat. 
     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 şi a personalului didactic auxiliar.. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de  opt unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna 
octombrie 2015, suma totală fiind de 9.318 lei.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Anexa la H.C.L. nr. _____/ 25.11.2015 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Număr cadre 

didactice/didactic 

auxiliar 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/oct. 2015 

1. Colegiul   tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

17 3696 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

19 3074 lei 

3.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

4 668 lei  

4.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 353 lei 

5.  Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

3 382 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

4 610 lei 

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

8. G.P.N. “VOINICELUL” Fălticeni 1 395 lei 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                       
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL  
                Nr. 27771/18.11.2015 

                                                                                                     Proiect 
               

 
HOTĂRÂRE 

 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Butnăraşu Ileana 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 27769/18.11.2015; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public de asistenţă socială, 
înregistrat la nr. 27769/18.11.2015;  

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

- cererea d-nei Butnăraşu Ileana înregistrată la nr. 27110/12.11.2015 şi procesul – 
verbal de intervenţie nr. 183/01.11.2015 întocmit de ISU Suceava – Subunitatea 
Fălticeni; 
În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 5, art. 45, 

alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de  3000 lei reprezentând 
ajutor de urgenţă pentru doamna Butnăraşu Ileana, domiciliată în municipiul Fălticeni, str.  
Pietrari, nr. 40, judeţul Suceava. 
         Art.2: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni 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. 27769/18.11.2015  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Butnăraşu 

Ileana 
 
 

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

Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile 
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, la care se 
adaugă şi alte categorii sociale, preponderente fiind persoanele vârstnice, familiile 
monoparentale, familii cu mulţi copii, cu venituri mici sau fără venituri. 
           Prin cererea înregistrată la nr. 27110/12.11.2015 d-na Butnăraşu Ileana a solicitat 
acordarea unui ajutor financiar pentru familia sa, compusă din cinci membri, banii urmând a 
fi folosiţi pentru reconstrucţia acoperişului imobilului situat pe str. Pietrari nr. 40, ars în urma 
incendiului din data de 01.11.2015. 
 Având în vedere situaţia deosebită în care se află, propun spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei reprezentând ajutor de 
urgenţă pentru doamna Butnăraşu Ileana, domiciliată în municipiul Fălticeni, str. Pietrari, nr. 
40, judeţul Suceava. 
             
              

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

                             
 
                         
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
      Nr. 27665/17.11.2015                                                                         

                                          
                                                                                             Proiect           

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de ocupare a funcţiei de director al Muzeului de Artă 

„Ion Irimescu” Fălticeni de către domnul Dăscălescu Gheorghe 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 27663/17.11.2015; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
27664/17.11.2015;  

      -   cererea domnului dir. Dăscălescu Gheorghe înregistrată sub nr. 27266/13.11.2015; 
În temeiul prevederilor art. 12, alin. 2 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
         Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de ocupare a funcţiei de director al Muzeului 
de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni de către domnul Dăscălescu Gheorghe, până la ocuparea 
postului prin concurs, dar nu mai târziu de data de 30.04.2016. 
         Art.2: 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 
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                                                                                                        Nr. 27663/17.11.2015 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de ocupare a funcţiei de 

director al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni de către domnul Dăscălescu 
Gheorghe 

 
 
 

 Potrivit prevederilor HCL nr. 46/30.04.2015 domnul Dăscălescu Gheorghe ocupă 

funcţia de director al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni până la data de 01.12.2015, 

motiv pentru prin cererea înregistrată sub nr. 27266/13.11.2015 a solicitat prelungirea 

acestui termen, până la ocuparea postului prin concurs. 

 Având în vedere faptul că demersurile pentru organizarea concursului pentru postul 

de director al acestei instituţii nu s-au încadrat în termenul stabilit anterior propun consiliului 

local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de 

ocupare a funcţiei de director al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni de către 

domnul Dăscălescu Gheorghe până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai târziu 

de data de 30.04.2016. 

 
 
              

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 
 

 
 



                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
      Nr. 27660/17.11.2015                                                                                 
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                                         Proiect    
                                                                                                          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 27658/17.11.2015; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
27659/17.11.2015;  

- adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 10261/09.11.2015, însoţită 
de nota de fundamentare înregistrată sub nr. 10525/16.11.2015; 
În temeiul prevederilor art. 15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct.3, 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 organigrama Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei nr. 1. 
          Art.2:  Se aprobă statul  de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform anexei nr. 2. 
         Art.3:  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.4:  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.12.2015. 
         Art.5:  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
          Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului 
Municipal Fălticeni 
                                    
                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                              
AVIZAT  

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                  Jr. Mihaela Busuioc 
                        



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                        PRIMAR                                                                
                                                                                   
                                                                                                        Nr. 27658/17.11.2015   
                                                                                                          

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

Spitalului Municipal Fălticeni 
 
 
                  

 Prin adresa nr. 10261/09.11.2015 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii, având în vedere modificările intervenite în structura 

organizatorică a spitalului şi evidenţiate în nota de fundamentare nr. 10525/16.11.2015. 

Toate aceste modificări sunt evidenţiate în organigrama şi statul de funcţii care 

constituie anexe la proiectul de hotărâre şi au fost realizate în baza avizelor Ministerului 

Sănătăţii. 

Faţă de modificările aprobate deja, noua organigramă cuprinde şi transformări de 

posturi, menţionate în nota de fundamentare nr. 10525/16.11.2015, toate acestea 

încadrându-se în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2015. 

Având în vedere prevederile art. 15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare 

consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni. 

 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
     Nr. 27598/17.11.2015                                                                         

                                          
                                                                                             Proiect           

 
 

HOTĂRÂRE 
privind transformarea unei funcţii publice  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului 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.  27596/17.11.2015 ; 
      -   raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la 
nr.  27597/17.11.2015 ; 

      În baza prevederilor art. 107, alin. (2), lit.”b” din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale 
art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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. 50 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 funcţiei publice de referent, clasa III, gradul 

profesional superior (ID post: 231386) din cadrul Compartimentului ordine, linişte publică 

și pază a bunurilor / Direcția poliție locală în funcţie publică de referent, clasa III, gradul 

profesional debutant. 
     Art.2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

                       INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
         Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                        Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                      Jr. Mihaela Busuioc 

 



 

 

MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE 
Nr. _____ din _________ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

 
 
 
           În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul resurse umane, comunicare a 

analizat proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcției poliția 

locală din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  
          Aprobarea statelor de funcţii şi a organigramei municipiului Fălticeni şi implicit orice 
modificare intervenită ulterior aprobării acestora se face în conformitate cu următoarele prevederi ale 
actelor normative: art. 107, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; art. XVI alin.(2) din legea nr. 161/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, precum şi art. 36 alin.(3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de 
legalitate şi poate fi supus sezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal Fălticeni. 
 
 
 
 
 
                     SERVICIUL RESURSE UMANE 
                    Şef serv. Nicu Raileanu 
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                                                                                                        Nr. 27596/17.11.2015 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni  
 
 
 
  

 Având în vedere prevederile art. 107, alin.(2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în 
termen de 10 zile lucrătoare, în situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o 
funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior sau superior, 
cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică 
şi în fondurile bugetare alocate. 

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem transformarea funcţiei publice de 
referent, clasa III, gradul profesional superior (ID post: 231386) din cadrul 
Compartimentului ordine, linişte publică şi pază a bunuril/Direcţia poliţie locală în funcţie 
publică de referent, clasa III, gradul profesional debutant. 

Menţionăm că funcţia publică a fost vacantată ca urmare a pensionării de drept a 
unui funcţionar public, iar prin transformarea gradului profesional al funcţiei urmărim 
lărgirea bazei de selecţie a candidaţilor.  

În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

 
 
   

PRIMAR, 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 
 
 
 
 


