
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 25019/16.11.2016 
                                                                                                                           
                                                                                                                       Proiect 
                                                                                                                           

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 
luna OCTOMBRIE 2016 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 

înregistrată la nr. 25017/16.11.2016; 
- raportul de specialitate al Direcţiei economice  înregistrat la nr. 25018/16.11.2016;                     

      -    adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 6653/2016, 7329/2016, 
800/2016, 2957/2016, 2719/2016, 1998/2016, 3103/2016; 

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 2016, 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. 25017/16.11.2016 
            

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2016 

    
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 şapte unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna octombrie 2016, 
suma totală fiind de  10986  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 2016. 

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



                                                                                            
                           ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia economică 
 

 
                                                                  
Nr. 25018/16.11.2016 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2016 
 
 

 
            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 şapte unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna 
octombrie 2016, suma totală fiind de 10.986  lei.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
                                                                                                            

 



                                              

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

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Număr cadre 

didactice/didactic 

auxiliar 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/octombrie 

2016 

1. Colegiul   tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

18 3777 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

21 4132 lei 

3.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

5 865 lei 

4.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

6 676 lei 

5.  Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

3 306 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

5 860 lei 

7. G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 2 370 lei 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                        
                                                                   
 



                                                             R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.  24582/10.11.2016 
                                                                                       
                                                                                                                      Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL către titularii contractelor de 

închiriere, respectiv d-na Popescu Patricia şi d-l Negru Mihai 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 24580/10.11.2016; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la 
nr.24581/10.11.2016; 

- cererea doamnei  Popescu Patricia, înregistrată la nr. 23281/24.10.2016; 
- cererea domnului Negru Mihai, înregistrată la nr. 24481/09.11.2016; 
În baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 
192 din  H.G. nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare si ale Ordinului M.D.R.A.P. nr. 373 din 
28 iulie 2015 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în 
vederea vânzării locuinţelor pentru tineri; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 9,  art. 45, alin. 3 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 vânzarea cu plata în rate a două locuințe ANL, după cum urmează: 

• apartament situat în municipiul Fălticeni, B-dul 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 14, 
judeţul Suceava către titularul contractului de închiriere nr. 14/20.04.2004, respectiv 
d-na Popescu Patricia. 

• apartament situat în municipiul Fălticeni, B-dul 2 Grăniceri, bl. 51, sc. C, ap. 16, 
județul Suceava, către titularul contractului de închiriere nr. 52/02.06.2004, 
respectiv d-l Negru Mihai. 

          Art.2. -  Preţul apartamentelor identificate la art. 1 se stabileşte  conform art. 10, 
alin. (2), lit. d), d1), d2) și e), după caz, din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, cât și regulamentului aprobat, acesta achitându-se astfel: 



a) atât avansul de minim 15% din valoarea finală de vânzare, cât şi comisionul de 1%, la 
data încheierii contractului de vânzare în formă autentică; 

b) diferenţa preţului de vânzare se va achita în rate lunare egale, eşalonate pe o perioadă de 
cel mult 25 de ani. 

Art.3. -  (1) Transferul dreptului de proprietate asupra apartamentelor supuse 
vânzării se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea 
formalităţilor de publicitate imobiliară, până la acea dată apartamentele rămânând în 
administrarea Municipiului Fălticeni. 

(2) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor, 
cumpărătorii dobândesc  şi dreptul de folosinţă asupra cotei părţi de teren aferente, pe 
durata existenţei construcţiei. 
 Art.4. - Cheltuielile ocazionate de încheierea contractelor de vânzare vor fi 
suportate de cumpărători. 
            Art.5. – După reţinerea comisionului de 1%, sumele obţinute din vânzare se 
virează către Agenţia Naţională de Locuinţe pentru finanţarea programului de locuinţe 
pentru tineri. 

Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 

                      INIŢIATOR 
                        PRIMAR 
        prof. Gheorghe Cătălin Coman                           

                               
                                                                                AVIZAT  

                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 21616/04.10.2016 

 
                                                                                                        Proiect      

                                                                                           
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în anul şcolar 

2016 - 2017 
 

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

primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 21614/04.10.2016; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 21615/04.10.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 1  si art. 45, alin. 
(1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
          Art. 1.  Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, pentru anul şcolar 
2016 - 2017, după cum urmează: 
 a) bursele de performanţă – 100 lei; 
 b) bursele de merit – 80 lei; 
 c) bursele de studii – 50 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 50 lei. 
          Art.2.  Numărul burselor pentru anul şcolar 2016 - 2017 va fi stabilit  în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
          Art.3.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  de stat din municipiul Fălticeni. 
                                                                                                                                                                   
                         INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
        prof. Gheorghe-Cătălin Coman                                                                                                                        
                                                                                                              Avizat  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                   jr. Mihaela Busuioc 
 
 



                                                              R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 21614/04.10.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 

beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului 
Fălticeni în anul şcolar 2016 - 2017 

 
 
 Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia 
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. 
  Bursele de care pot beneficia  elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt: 
burse de performanţă, burse de merit, burse de studii şi burse de ajutor social. 
 Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, „cuantumul unei burse acordate din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual 
prin hotarâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti”. 

Potrivit  Ordinului  MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare, bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, 
II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-
ştiinţific, de nivel naţional. 
 Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de 
performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în 
raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 
 Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială 
a familiei sau a susţinătorilor legali. 
 În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului 
Fălticeni în anul şcolar 2016 – 2017. 

 
  INIŢIATOR,  
                                                            PRIMAR,  
                                            prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 



 

                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 Direcţia economică                                                                
                              
 
                                                                                                     Nr. 21615/04.10.2016  
 
             

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 

beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului 
Fălticeni în anul şcolar 2016 - 2017 

 
 
                Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot 
beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de 
ajutor social. 
                  Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de 
care aparţin instituţiile de învăţământ, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
                  Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi 
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase. Beneficiarii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 
la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii 
aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional. 
                  Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia elevului. Pot păstra bursa elevii 
care au nota 10 la purtare, sau, după caz, calificativul Foarte bine. 
                Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru 
cea cu valoare mai mare. Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu, pot 
primi şi burse de performanţă sau burse de merit. 
                Prin Ordinul nr. 5576/2011 sunt aprobate criteriile generale de acordare a 
burselor din învăţământul preuniversitar de stat. Criteriile specifice de acordare a burselor 
se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limita 
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitate efectuării de către elevi a activităţilor 
şcolare. 
 
                                                                    
 

Direcţia economică 
Dir. ex. Maria Bulaicon 

 
 



 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 24897/15.11.2016 
                                                                                                   

                                                                                                            Proiect 
               

HOTĂRÂRE 
 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5450 lei în vederea achiziţionării a 

100 de cărţi “ Ştefan cel Mare  - Sfântul cel Mare al Românilor”- 
 autor, dr. Gică Manole,  pentru Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu”, Galeria 
Oamenilor de Seamă, bibliotecile şcolare şi pentru distribuirea în cadrul diverselor 

evenimente 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 24895/15.11.2016; 

- raportul de specialitate al Serviciului Cultură, Muzee, înregistrat la nr. 
24896/15.11.2016;  

     În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
          Art.1: Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap. 67.02 „ Cultură, recreere şi 
religie” a sumei de 5450 lei în vederea achiziţionării a 100 de cărţi “ Ştefan cel Mare  - 
Sfântul cel Mare al Românilor”-  autor, dr. Gică Manole. 
         Art.2: Cărţile prevăzute la art. 1 vor fi donate Bibliotecii Municipale  “Eugen 
Lovinescu”, Galeriei Oamenilor de Seamă, bibliotecilor şcolare din municipiul Fălticeni si 
vor fi distribuite şi în cadrul diverselor evenimente  
         Art.3: 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 

 



                                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 24933/15.11.2016 
                                                                                                        

                                                                                                    Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. 
Lichiardopol Parc S.R.L. Botoşani având ca obiect organizarea SĂRBĂTORILOR DE 

IARNĂ 2016 - 2017 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 24931/15.11.2016; 
     - raportul de specialitate al Serviciului Administrativ – control - achiziţii, înregistrat sub 
nr. 24932/15.11.2016; 
 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 Acordul de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. 
Lichiardopol Parc S.R.L. Botoşani având ca obiect organizarea SĂRBĂTORILOR DE 
IARNĂ 2016 – 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi S.C. 
Lichiardopol Parc S.R.L. Botoşani vor 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 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
SERVICIUL ADMINISTRATIV-CONTROL-ACHIZITII 

Nr. __________ din ______________ 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea acordului de colaborare intre Municipiul 
Falticeni si S.C. Lichiardopol Parc SRL. Botosani avand ca obiect organizarea 

SARBATORILOR DE IARNA 2016-2017 
 
 
 

 Prin adresa inregistrata cu nr. 23306/24.10.2016, S.C. Lichiardopol Parc SRL. 
Botosani isi manifesta disponibilitatea in vederea organizarii Sarbatorilor de iarna 2016-
2017 impreuna cu Municipiul Falticeni, constand in amplasarea in Piata Civica “Nada 
Florilor” a unui patinoar artifical (cu vestiare si casa de bilete) si a unor casute ambulante 
care sa comercializeze vin fiert, cafea, ceai, colac secuiesc, vata de zahar, pop corn etc. 
 Urmare a numeroaselor solicitari ale locuitorilor municipiului, in anul 2015 Primaria 
municipiului Falticeni a intentionat achizitionarea si montarea unui pantinoar artificial in 
vecinatatea Salii de sport “Gabriel Udisteanu”, lucru nematerializat intrucat preturile 
practicate pe piata de profil, chiar si pentru patinoarele second hand, erau mult prea mari 
fata de posibilitatile primariei. 
 In contextul celor aratate mai sus, consideram oportuna asocierea intre Municipiul 
Falticeni si societatea mentionata pentru organizarea Sarbatorilor de iarna din acest an 
care sa aiba aiba ca scop amplasarea unui patinoar in Piata Civica “Nada Florilor”. 
 
 
 

Serv. Adm.-Control-Achizitii Publice, 
sef serv. Iulian Morosanu 

 
 
 
 
 
 



ACORD DE COLABORARE 
Nr. ______ din ________ 

 
Intre, 
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI , cu sediul in Falticeni, Jud. Suceava, Str. 
Republicii,  Nr. 13, tel. 0230.542056, fax 0230.544942, cod fiscal 5432522,  reprezentata 
prin Dl. Primar Gheorghe Catalin Coman, in calitate de initiator, 
Si 
S.C. LICHIARDOPOL PARC SRL. Botosani, str. Armeana, nr. 5, tel. 0744.540588, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Botosani sub nr. J07/206/12.05.2011, CUI 
28473815, , reprezentată legal prin Administrator – Lichiardopol  Michail,, in calitate de 
colaborator, 
 
a intervenit prezentul Acord de Colaborare semnat astazi ___________, de catre 
reprezentantii ambelor parti, ce stipuleaza :  
 
 
OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 
 
Partile au convenit sa colaboreze in organizarea SARBATORILOR DE IARNA 2016-2017, 
ce se va desfasura  in perioada 02.12.2016 – 28.02.2017, la Falticeni. 
 
 
OBLIGATIILE PARTILOR 
 
Obligatiile initiatorului : 
 
Sa puna la dispozitia colaboratorului si a tertilor acestuia spatiul din Piata “Nada Florilor”, 
respectiv platoul cuprins intre partea de jos a fantanii arteziene si scarile magazinului Billa, 
in vederea montarii unui patinoar artificial (cu vestiar, garderoba si casierie) si a unor 
casute ambulante care sa comercializeze vin fiert, cafea, ceai, pop corn, vata de zahar, 
colac secuiesc , in perioada 02.12.2016 – 28.02.2017; 
Pentru organizarea evenimentelor prilejuite de SARBATORILE DE IARNA, S.C. 
Lichiardopol Parc SRL. Botosani poate permite amplasarea in Piata Nada Florilor si a altor 
echipamente/spatii comerciale mobile  apartinand altor persoane juridice care contribuie 
impreuna cu acesta la buna organizare a activitatilor. 
Sa asigure salubrizarea arealului pe toata durata de desfasurare a evenimentului 
(curatenia arealului, pubele, toalete ecologice); 
Sa asigure un racord la o sursa de apa; 
Sa asigure bransament la o sursa de energie electrica; 
Sa achite contravaloarea consumului de energie electrica si apa ; 
Sa asigure impreuna cu colaboratorul paza arealului de desfasurare a evenimentelor pe 
toata durata acestuia (politia locala); 
Sa nu autorizeze amplasarea altor firme (comercianti) ce desfac produse  sau servicii 
concurente cu cele ale colaboratorului sau ale clientilor acestuia din urma; 



Sa informeze institutiile statului despre derularea evenimentului; 
Sa promoveze evenimentul prin orice mijloc de promovare in toata mass-media locala, cat 
si in localitatile din imprejurimi. 
 
Obligatiile colaboratorului : 
 
Sa realizeze schita arealului pus la dispozitie de initiator; 
Sa amplaseze patinoarul, vestiarul, casieria si comerciantii pe spatiul delimitat; 
Sa puna la dispozitia doritorilor 300 de perechi de patine contra-cost; 
Sa amplaseze punctele de comercializare pe spatiile delimitate; 
Sa permita accesul gratuit pe patinoar (cu patine corespunzatoare) copiilor si elevilor cu 
posibilitati materiale scazute si rezultate bune in activitatea scolara, artistica si sportiva 
intr-un interval orar stabilit de comun acord cu initiatorul 
Sa asigure pe cheltuiala proprie buna functionare a patinoarului, asigurand totodata un 
nivel sigur si suficient al grosimii si calitatii ghetii ; 
Sa asigure impreuna cu reprezentantii initiatorului paza perimetrului pe care sunt 
amplasate patinoarul si casutele comaerciantilor; 
Sa se asigure ca produsele comercializate sunt de calitate si nu pun in pericol viata si 
sanatatea clientilor 
Sa nu foloseasca muzica la un nivel care sa deranjeze persoanele aflate in locuintele si 
spatiile comerciale invecinate 
Raspunde de respectarea legislatiei fiscale in vigoare 
Raspunde de reaspectarea normelor PSI 
Respunde de corecta utilizare a patinoarului de catre clienti 
Sa permita initiatorului/sa nu obstructioneze organizarea si desfasurarea Festivalului de 
datini si obiceiuri de iarna organizat de initiator in luna decembrie a acestui an; 
 
RASPUNDEREA PARTILOR. LITIGII. FORTA MAJORA 
 
Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest Acord de Colaborare, de catre una din 
parti , cealalta parte poate solicita denuntarea protocolului cu un preaviz scris de 7 zile 
calendaristice iar partea in culpa datoreaza celeilate parti daune-interese; 
Eventualele litigii care ar putea apare in legatura cu acest acord vor fi solutionate pe cale 
amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele judecatoresti 
competente de pe raza teritoriala a initiatorului; 
Forta majora legal notificata in scris, exonereaza de raspundere partea ce o invoca in 
conditiile ligii; 
Reclamatii referitoare la executarea acordului, ca si corespondenta  dintre parti se va face 
in scris, cu confirmare de primire; 
Prezentul Acord de Colaborare a fost incheiat  in doua exemplare originale , cate unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
          Initiator        Colaborator 
           Primar        Administrator 
Gheorghe - Catalin Coman                                                                 Lichiardopol Michail 



 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI  

PRIMAR 
 

Nr. 24931/15.11.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotarare privind aprobarea acordului de colaborare intre Municipiul 

Falticeni si S.C. Lichiardopol Parc SRL. Botosani avand ca obiect organizarea 
SARBATORILOR DE IARNA 2016-2017 

 
 

 În scopul prelungirii spiritului sarbatorilor de iarnă şi spre bucuria copiilor, 
intenţionăm să organizăm, pe lângă toate celelalte manifestări cultural – artistice şi 
comemorative din luna decembrie, desfăşurarea  mai multor evenimente şi activităţi. 

Astfel, în perioada 02.12.2016 – 28.02.2017, în baza acordului de asociere cu  S.C. 
Lichiardopol Parc SRL. Botosani, pe platoul cuprins intre partea de jos a fantanii arteziene 
si scarile magazinului Billa, va fi amplasat un patinoar artificial (cu vestiar, garderoba si 
casierie).  
 Tot în această perioadă, pentru organizarea evenimentelor prilejuite de 
SARBATORILE DE IARNA, S.C. Lichiardopol Parc SRL. Botosani poate permite 
amplasarea in Piata Nada Florilor si a altor echipamente/spatii comerciale mobile  
apartinand altor persoane juridice care contribuie la buna organizare a activitatilor. 

Drepturile şi obligaţiile organizatorilor sunt prevăzute în Acordul de colaborare 
anexă la proiectul de hotărâre. 
 In contextul celor aratate mai sus, propun spre analiza si aprobare proiectul de 
hotarare privind aprobarea acordului de colaborare încheiat  intre Municipiul Falticeni 
si S.C. Lichiardopol Parc SRL. Botosani avand ca obiect organizarea 
SARBATORILOR DE IARNA 2016-2017. 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                       Nr.  21621/0410.2016                       

                                                                                                                                   Proiect 

                                                                                                   

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

comemorative în perioada 01  - 31  decembrie 2016 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, inregistrată 
la nr. 21619/04.10.2016; 

- raportul de specialitate al Serviciului cultură, muzee înregistrat la nr. 
21620/04.10.2016; 

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 01 - 31  decembrie 2016,  conform programului prevăzut în 
anexa nr. 1. 
           Art.2.  -  Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 122.700 lei, pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în 
perioada 01 - 31  decembrie 2016,  conform anexei nr. 2. 
          Art.3.   –   Anexele nr. 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.4. – 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 
CONSILIUL LOCAL 

                                                     Nr. 24957/15.11.2016 
                                                                                                           Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind reînfiinţarea Muzeului Fălticenilor “Vasile Ciurea”  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
24955/15.11.2016; 

- raportul de specialitate al Serviciului Cultură – Muzee înregistrat la nr. 24956/15.11.2016; 
- prevedrile H.C.L. nr. 145/17.10.2016 privind avizarea proiectului de regulament de 

organizare şi funcţionare a Muzeului Fălticenilor “Vasile Ciurea” şi a organigramei acestuia; 
- avizul prealabil nr. 5901/25.10.2016 al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor ; 

În temeiul prevederilor art. 5, lit. g din  Ordinul nr. 2557/2010 pentru modificarea şi 
completarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi 
colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006 şi ale 
art. 17, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 1, 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 reînfiinţarea  Muzeului Fălticenilor “Vasile Ciurea”, cu sediul în 
municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 14. 
          Art.2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Fălticenilor 
“Vasile Ciurea”, conform anexei nr. 1. 
         Art.3:  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului Fălticenilor “Vasile 
Ciurea”, conform anexei nr.  2. 
        Art.4:  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
         Art.5: 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 
 
 



 R O M Â N I A 
  MUNICIPIUL FĂLTICENI 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  CONSILIUL LOCAL 
Nr. 25287/18.11.2016 

                                                                                                             Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată  sub  nr. 25285/18.11.2016; 
           -  raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat sub nr.  
25286/18.11.2016; 
             -  procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub 
nr.25279/17.11.2016; 
            În baza prevederilor art. 23, 24 şi 25 din H.G. nr. 1275/2000 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, 
alin. 3 şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
              Art.1: Se aprobă repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în 
municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3A, ap. 15,  d-nei ROBU DIANA - PETRONELA. 
              Art.2:. Durata termenului de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art. 1 este de 
5 ani, începând cu data de 01.01.2017, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii. 
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate. 
 
              
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                         Avizat 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 



  ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                             Nr. 21624/04.10.2016                                  
                                          

Proiect 
          

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului având destinaţia de 

cabinet de radiologie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în incinta 
Ambulatoriului de specialitate Fălticeni – str. Ion Creangă nr. 1 

 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
21622/04.10.2016; 

      -   raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la nr. 
21623/04.10.2016; 

În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 
49  şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului având 
destinaţia de cabinet de radiologie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în incinta 
Ambulatoriului de specialitate Fălticeni – str. Ion Creangă nr. 1, în suprafaţă totală de 85,83 
m.p.(din care 76,63 m.p. – cabinet medical şi 9,20 m.p. – spaţiu de folosinţă comună). 
          Art.2: Se aprobă documentaţia privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii 
spaţiului având destinaţia de cabinet de radiologie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, 
situat în incinta Ambulatoriului de specialitate Fălticeni – str. Ion Creangă nr. 1, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
          Art.3:  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 5 lei/m.p./lună; 
          Art.4: Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data semnării contractului, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, pentru aceeaşi perioadă. 
          Art.5:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                           INIŢIATOR 
                             PRIMAR 
            Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                
                                                                         A V I Z A T 

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU                                                  
                                                                                                   Jr. Mihaela Busuioc 



CONTRACT DE INCHIRIERE 

    Nr. __________ / ________________   

 

I. ÎNTRE :  

U.A.T. MUNICIPIUL FALTICENI, cu sediul in str. Republicii, nr. 13, tel. 0230.542056, fax  
0230.544942, cod fiscal 5432522, cont Iban RO66TREZ24A670303200200X deschis la 
Trezoreria Municipiului Falticeni, reprezentata prin  Primar, prof. Gheorghe – Catalin 
Coman în calitate de locator 

              Şi,                                                  

………………………………………………………………………………., cu sediul in 
………………………………………………………,  CIF……………………., cont 
………………………………………deschis la ………………….., reprez. 
…………………………,  în calitate de chirias 

s-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza Legii nr. 215/ 2001 privind administratia 
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.C.L. nr. 138/29.09.2016 şi 
a procesului verbal de adjudecare licitatie nr. ……………..din data de ……………..  

II. OBIECTUL  CONTRACTULUI :  

Art. 1.  Obiectul contractului îl constituie  închirierea prin licitatie publică cu strigare a uni spatiu 

din incinta Ambulatoriului de Specialitate  Falticeni,  din strada Ion Creanga, nr. 1, in suprafata 
totala de 85.83mp (cabinetul medical =76.63 mp + spatiu folosinta comuna = 9.20 mp), care 
apartine domeniului  privat  al Municipiului Falticeni,  în vederea înfiintării unui cabinet medical 
individual de radiologie; 

TERMENUL  CONTRACTULUI :  

Art. 3.  Închirierea se face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării – primirii spatiului, în 
conditiile stipulate în prezentul contract, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada, prin act 
aditional daca locatarul respecta conditiile contractuale.  

Art. 4.  În cazul în care spatiul închiriat este afectat de lucrări impuse de resistematizarea zonei sau 
capătă altă destinatie de interes social, chiriasul, la somatia primăriei, va elibera spatiul, 
neconditionat, în termen de 60 de zile, de la primirea somatiei.  

III. PREŢUL INCHIRIERII :  

Art. 5.  Pretul inchirierii este de  5  lei/mp/luna.   



Art. 6. Chiria prevăzută la articolul 5 va fi indexată anual cu rata inflatiei, în conditile legii, din 
initiativa concedentuluii.  

 

MODALITATEA DE PLATĂ:  

Art. 7. Suma prevazută la art. 5 se va plăti prin ordin de plată, în contul Primăriei, deschis la  
Trezoreria Falticeni sau, în numerar, la casieria locatorului;   

Art. 8.  Plata chiriei se va face lunar, pana la data de 7 a fiecarei luni. Pentru neplata la termen a 
sumelor stabilite, se percep majorări de întârziere la nivelul celor stabilite prin lege.   

IV. ÎNCETAREA INCHIRIERII:  
Art. 9.  Închirierea poate înceta din următoarele cauze:  
- la somatia Primăriei,  motivată de cap. III, Art. 4;  
- nerespectarea clauzelor contractuale ;  
- neplata la termenele stabilite prin contract,  a chiriei şi penalitătilor datorate;  
- la expirarea termenului contractului ;  
Art. 10.  În cazul nerespectării clauzelor contractuale, privind schimbarea destinatiei şi plata chiriei, 
contractul încetează de drept şi atrage,  după sine,  plata de despăgubiri. 
 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:  

Art. 11. Locatorul are următoarele obligatii:  
- să pună la dispozitia chiriasului folosinta spatiului la termenul stabilit;  
- sa garanteze chiriasului în cauză neatingerea acestuia în drepturile sale din partea oricui;  
Art. 12. Chiriasul are următoarele obligatii :  
- să respecte clauzele prezentului contract,   
- sa achite contravaloarea utilitatilor 
- să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite in contract; 
 

VI. CONTROLUL:  

Art. 13.  Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se efectuează 
de împuternicitii Primăriei Falticeni. 

VII. LITIGII:  

Art. 14.  Litigiile, de orice fel, ce vor decurge din exercitarea prezentului contract, dacă nu vor fi 
solutionate pe cale amiabilă, vor fi rezolvate prin instanta de judecată .  

Art. 15. Pe toată durata închirierii, cele doua părti se vor supune legislatiei, în vigoare,  în România.  



VIII. FORTA  MAJORĂ:  

Art. 16. În caz de fortă majoră,  părtile sunt exonerate de orice răspundere. Dacă partea care invocă  
forta majoră nu argumentează în scris, către cealaltă parte, conditia de fortă majoră, în maximum 10 
zile, din momentul aplicării ei, partea este direct răspunzătoare pentru toate  consecintele, ce decurg 
din aceasta. Părtile au obligatia de a face tot posibilul pentru a găsi o nouă solutie de  ieşire din 
cauză.  

Art. 17.   Dacă în termen de 30 zile de la declararea  fortei majore nu s-a găsit nici o solutie, partea 
care a invocat forta majoră va notifica, în scris, rezilierea contractului, celeilalte părti. De asemenea, 
fiecare parte are obligatia de a face cunoscut, în scris, încetarea conditiei de forta majoră.  

DISPOZITII FINALE:  

Art. 18. Prezentul contract, privind închirierea spatiului, s-a încheiat în 2 (două)exemplare.  

 

                        Achizitor,                                                                        Contractant, 

               Municipiul Falticeni                                        

Primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman                                          ………………………… 

 

 

Birou  Juridic, jr. Sergiu Dumitriu 

 

Sef Serv. Achiz.Pub., Iulian Morosanu 

 

Vizat CFP., ec. Maria Bulaicon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

PRIMAR 
  Nr. 21622/04.10.2016 

 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii 

spaţiului având destinaţia de cabinet de radiologie, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, situat în incinta Ambulatoriului de specialitate Fălticeni –  

str. Ion Creangă nr. 1 
 
 
 
 

                In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bunurile apartinand unitatilor 

administrativ-teritoriale se pot inchiria prin licitatie publica cu aprobarea consiliilor locale. 

                În incinta Ambulatoriului de specialitate Fălticeni, situat pe str. Ion Creangă nr. 1 

există un spaţiu cu destinaţia de cabinet medical de radiologie în suprafaţă totală de 85,83 

m.p, pe care propun să-l scoatem la licitaţie, în vederea continuării activităţii cabinetului.         

                Propun ca pretul de pornire al licitatiei sa fie de 5 lei/m.p./luna iar inchirierea sa 

se faca pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.  

        
  

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe – Catalin Coman 
 
 
 

 

 

 



 
   R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
SERVICIUL ADMINISTRATIV-CONTROL-ACHIZITII 

Nr. ______ /_____________ 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind   

 
 

In incinta Ambulatoriului de Specialitate  Falticeni, din strada Ion Creanga, nr. 1, se 
afla un spatiu unde  functioneaza cabinetul  medical individual   radiologie  care trebuie sa 
reautorizeze aparatul Rontgen Eltex 400 la C.N.C.A.N. Documentatia de reautorizare 
solicita dovada existentei spatiului (proprietate, comodat, inchiriere). 

Pentru acest spatiu ,  in 2005 a fost incheiat  contractul de concesiune nr. 5,  care 
acum nu mai este in vigoare fiind reziliat la cererea concesionarului.  
  Spatiul (incaperi) in suprafata de 76.63m.p. + 9.2m.p. reprezentand spatiu cu 
folosinta comuna aferent cabinetului medical, nu poate avea alta destinatie decat in 
domeniul medical. 
     In contextul celor aratate mai sus, propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Falticeni caietul de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare 
a suprafetei totale de 85.83m.p. in vederea amenajarii unui cabinet medical individual  
radiologie, avand urmatoarele specificatii: 

- Durata contractuala 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada 
- Pret de pornire 5 lei/m.p./luna 
- Pasul licitatiei  1 leu/m.p. 
- Chiriasul va suporta contravaloarea utilitatilor  

 
 

Serv. Adm.-Control-Achizitii Publice, 
sef serv. Iulian Morosanu 

  

 

 

                        
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 25323/18.11.2016 
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                                         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. 25321/18.11.2016; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
25322/18.11.2015;  

- adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr.12527/15.11.2016, însoţită 
de nota de fundamentare înregistrată sub nr. 12526/15.11.2016; 
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 01.12.2016. 
         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. 25321/18.11.2016 
                                                                                                          

 
 
 

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

Spitalului Municipal Fălticeni 
 
 
                  

 Prin adresa nr. 12527/15.11.2016 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.12526/15.11.2016. 

Toate aceste modificări sunt cuprinse 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. 12526/15.11.2016, toate acestea 

încadrându-se în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2016. 

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 
 

 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL    

  Nr. 25345/18.11.2016 
 

                                                                                                                                Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita în municipiul Fălticeni, în 

perioada 26 – 28 decembrie 2016, a unei delegaţii din Raionul Orhei, Republica 
Moldova 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

  Având în vedere: 
            -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 25343/18.11.2016; 
 -  raportul de specialitate al Serviciului cultură, muzee înregistrat sub nr. 
25344/18.11.2016; 
       În temeiul prevederilor art. 4, alin. 2 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1: Se aprobă cheltuielile în sumă de  9.000 lei ocazionate de vizita în municipiul 
Fălticeni, în perioada 26 – 28 decembrie 2016, a unei delegaţii din Raionul Orhei – 
Republica Moldova,  compusă din membri ai Ansamblului Artistic Ciocîlteni, primar şi şofer 
(21 de persoane). 
            Art.2:  Cheltuielile ocazionate de vizita în Fălticeni a delegaţiei vor fi decontate pe 
bază de documente justificative. 

Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate. 
                                    
                                  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. 25291/18.11.2016 
 
                                                                                                                           Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 
101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 Consiliul Local al MunicipiuluiFălticeni;  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive prezentată de domnulComan Gheorghe-Cătălin, primar al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată sub  nr. 25289/18.11.2016; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 

25290/18.11.2016; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- Dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (1)  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.–  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului 

Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1)Textul de la poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ L=553 m; S= 
5834 asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 2.001,45”. 

(2)Textul de la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „L=470 m; 
S=5.848 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 1.973,95 ”. 

(3)Textul de la poziţia nr. 9, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ L= 966 m; 
S=10.341 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „3.664,16”. 

(4)Textul de la poziţia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ L=868 m; S= 
9040 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „3.203,14”. 



(5) Textul de la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ L=621 m; S= 
6.373 m.p.  asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:  „2.149,16”. 

(6) Textul de la poziţia nr.39, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ L= 1.876 m; 
S= 35.455 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:„21.236,93”. 

(7) Textul de la poziţia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „L=317 m; S= 
7.258 m.p.  asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „3.314,57”. 

(8)Textul de la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „L= 2.846 m; S=  
51.612 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „26.683,76”. 

(9)Textul de la poziţia nr. 91, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „L= 411 m; S= 
3.770 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „1.272,54”. 

(10) Textul de la poziţia nr. 92, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „L= 500 
m; S=  4.559 m.p. asfalt; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „1.505,01”. 

Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                         Avizat 
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

PRIMAR 
Nr. 25289/18.11.2016 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la 
Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Municipiul Falticeni va participa la Programul National de Dezvoltare Locală cu 
proiecte de reabilitare retea de strazi urbane. O conditie obligatorie participarii la acest 
program este ca imobilele ce vor face obiectul viitoarelor obiective de investitii  sa fie 
inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara. 

Conform  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere  în evidenţele de cadastru şi carte funciară 
se impune intabularea provizorie a unor imobile care fac parte din domeniul public al 
Municipiului Falticeni.     

La efectuarea masuratorilor cadastrale in vederea intabularii, pentru un numar de 
10 strazi inscrise in  Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului 
Falticeni s-au constatat diferente  fata de datele de identificare din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 
453/15.04.2009 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor care apartin domeniului public  
al Municipiului Falticeni (lungime si suprafata) . 

Pentru a se putea inscrie aceste imobile in evidentele de cadastru si carte funciara  
este  necesara corelarea datelor din teren cu cele din inventar . 
 În considerarea celor expuse supun atenţiei consoliului local spre analiză şi 
aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la 
Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
Directia Tehnica 

Nr. 25290/18.11.2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 
101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 
            Având în vedere participarea Municipiul Falticeni Programul National de Dezvoltare 
Locală cu proiecte de reabilitare retea de strazi urbane se impune inscrierea in evidentele 
de cadastru si publicitate imobiliara a imobilelor care fac obiectul proiectelor. 

Deoarece la efectuarea masuratorilor cadastrale in vederea intabularii s-au 
constatat diferente  în ceea ce priveşte suprafata si lungimea unor străzi, propunem 
modificarea datelor de identificare ale acestora, in vederea inscrierii provizorii in evidentele 
de cadastru si carte funciara, după cum urmează: 

Poz. 
înre
g. 

Codul 
de 

clasifica
re 

Denumire
a bunului 

Elemente de 
identificare 

conform 
anexa nr.4 
la H.G. nr. 

453/15.04.20
09 

Valoarea 
de 

inventar 
conform 

anexa nr.4 
la H.G. nr. 
453/15.04.

2009 
- mii lei  

- 

Elemente de 
identificare 

conform 
masuratorilor 

cadastrale 

Valoarea 
de 

Inventar 
conform 

masurator
ilor 

cadastrale 
- mii lei 

7 1.3.7.2 

Strada 
Cuza 
Vodă 

 

L=550 m; 
S=3.850 mp; 

asfalt 
1299,67 

L=553m; 
S=5.834mp; 

asfalt 
2001,45 

8 1.3.7.2 

Strada 
Nicolae 

Beldicean
u 
 

L=470 m; 
S=3.290 mp; 

asfalt 
1092,75 

L=470m; 
S=5.848mp; 

asfalt 
1973,95 

9 1.3.7.2 

Strada 
Ion 

Dragosla
v 

L=975; 
S=6.825 mp; 

asfalt 
2379,63 

L=966m; 
S=10.341mp 

asfalt 
3664,16 

10 1.3.7.2 

Strada 
Ştefan cel 

Mare 
 

L=975 m; 
S=6.825 mp; 

asfalt 
2379,63 

L=868m; 
S=9.040mp; 

asfalt 
3203,14 



37 1.3.7.2 
Strada 
1 Mai 

L=647 m; 
S=4.529 mp; 

asfalt 
1502,88 

L=621m; 
S=6.373mp; 

asfalt 
2149,16 

39 1.3.7.2 
Strada 2 
Grăniceri 

 

L=1.360 m; 
S=22.903mp 

asfalt 
10022,76 

L=1876m; 
S=35.455mp 

asfalt 
21236,93 

40 1.3.7.2 

Strada 
Revoluţie

i 
 

L=377; 
S=5.274 mp; 

asfalt 
2172,82 

L=317m; 
S=7.258 mp; 

asfalt 
3314,57 

41 1.3.7.2 Strada 
Sucevei 

L=2.992 m; 
S=41.888 

mp; 
asfalt 

15848,32 
L=2846m; 

S=51.612mp; 
asfalt 

26683,76 

91 1.3.7.2 
Strada 
Anton 
Holban 

L=500 m; 
S=2.800 mp; 

asfalt 
930,00 

L=411m; 
S=3.770mp; 

asfalt 
1272,54 

92 1.3.7.2 
Strada 
Pietrari 

L=500 m; 
S=3.150 mp; 

asfalt 
1023,23 

L=500m; 
S=4.559mp; 

asfalt 
1505,01 

 
 

DIR. DIRECTIA TEHNICA 
Ing. Anton Nafornita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 25113/16.11.2016 
 

                                                                                                               Proiect      
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind trecerea din domeniul public al municipiului Falticeni in domeniul privat al 

acestuia a corpului  de proprietate nr. 38444, situat pe str. Mihai Eminescu nr. 6 
 

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

primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 25111/16.11.2016; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25112 /16.11.2016; 

În temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. (2), lit. c şi alin. (5), lit. c si art. 
45, alin. (3) 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 trecerea din domeniul public al municipiului Fălticeni in domeniul 
privat al acestuia a corpului de proprietate nr. 38444, situat pe str. Mihai Eminescu nr. 6, 
având datele de identificare prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
             Art.2.  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni 
se modifica in mod corespunzător. 
              Art.3.  Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
responsabile de gestionarea domeniului public/privat al municipiului şi Serviciului juridic 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

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



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 25112 /16.11.2016 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 

Fălticeni in domeniul privat al acestuia a corpului  de proprietate nr. 38444, situat pe 
str. Mihai Eminescu nr. 6 

 
 

Pentru inscrierea in cartea funciara nr. 34197 a certificatului de atestare a edificarii 
constructiei nr. 10953 / 16.05.2016 si notarea  receptiei finale a constructiei Corpului D al 
Spitalului Municipal Falticeni, pentru care s-a transmis dreptul de folosinta gratuita catre 
ANL, conform HCL nr. 65/29.06.2006, este necesara actualizarea bazei de date a OCPI si 
notarea unei corectii privind suprafata construita a imobilului mentionat, deoarece la 
momentul intabularii s-a notat suprafata de 568 mp.  

Conform documentatiei tehnice pentru autorizarea constructiei si conform 
masuratorilor cadastrale, suprafata construita la sol este de 707.15 mp, suprafată 
mentionata si in Certificatul de atestare a edificarii constructiei nr. 10953 / 16.05.2016. 

Din cei 140 mp de suprafata construita care reprezinta diferenta intre intabulare si 
receptie, 134 mp se afla pe un corp de proprietate care apartine domeniului public al 
municipiului Falticeni, inscris in cartea funciara nr. 37444. 

Avand in vedere faptul ca nu se pot nota in evidentele OCPI documentele care 
atesta finalizarea constructiei, schimbarea denumirii imobilului conform autorizatiei de 
construire nr. 275/2008, precum  si intabulararea  individuala a chiriasilor ANL, motivat de 
faptul ca  suprafata de 134 mp apartine domeniului public al municipiului Falticeni, este 
necesara trecerea acestei suprafete  din domeniul public in domeniul privat al municipiului, 
urmand ca ulterior sa se realizeze  comasarea  cu corpul de proprietate nr. 34197  - in 
suprafata de 750 mp pe care se afla edificata constructia blocului ANL. 
 
 
 
 

DIR. DIRECTIA TEHNICA 
Ing. Anton Nafornita 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 25111/16.11.2016 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 

Fălticeni in domeniul privat al acestuia a corpului  de proprietate nr. 38444, situat pe 
str. Mihai Eminescu nr. 6 

 
 
Conform Certificatului de atestare a edificarii constructiei blocului ANL din str. 

Cuza-Voda,  nr. 10953 / 16.05.2016, dar si a remasurarii cadastrale a imobilului, rezulta  

ca suprafata construita  este de 707,15 mp, adica cu 139,15 mp ( aprox.140 mp)  mai 

mare decat suprafata inscrisa in cartea funciara. 

Parte din suprafata de  140 mp, respectiv 134 mp, se regaseste pe terenul care 

apartine domeniului public al municipiului Falticeni, inscris in cartea funciara nr. 38444.  

Deoarece nu se pot nota in  evidentele OCPI documentele care atesta finalizarea 

constructiei, schimbarea denumirii imobilului conform autorizatiei de construire nr. 

275/2008, precum si intabulararea  individuala a chiriasilor ANL, motivat de  faptul ca  

suprafata de 134 mp este proprietate publica a municipiului Falticeni, este necesara 

trecerea acestei suprafete  din domeniul public in domeniul privat al municipiului, urmand 

ca ulterior sa se realizeze  comasarea  cu corpul de proprietate nr. 34197- in suprafata de 

750 mp, pe care se afla edificata constructia blocului ANL. 

 
   

INITIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 

 



                                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL    

Nr. 25137/16.11.2016 
 

                                                                                                             Proiect      
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind comasarea corpurilor de proprietate nr. 38444  si  nr. 34197, 

  proprietate privata a  municipiului Fălticeni 
 

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

primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr.25135/16.11.2016; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.25136/16.11.2016; 

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunuriloe proprietate 
publica, cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. (2), lit. c şi alin. (5), lit. c si art. 
45, alin. (3) 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 comasarea corpurilor de proprietate nr. 38444  si  nr. 34197, 
proprietate privata a  municipiului Fălticeni, descrise in anexa care face parte integranta 
din prezenta hotărâre. 
               Art.2.  Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
responsabile de gestionarea domeniului public/privat al municipiului şi Serviciului juridic 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
     prof. Gheorghe-Cătălin Coman    
                                                                     
                                                                                                             Avizat  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 25136 /16.11.2016 

 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate nr. 38444  si  nr. 
34197, proprietate privată a  municipiului Fălticeni 

 
 

 
Imobilul inscris in cartea funciara nr. 34197 este teren apartinand domeniului  privat 

al municipiului Falticeni, cu suprafata de 750 mp  pe care se  afla amplasata constructia 
C1-  cu suprafata construita de 568 mp, reprezentand Corpul D al Spitalului Municipal 
Falticeni - in curs de finalizare si pentru care, prin HCL nr.65/29.06.2016, s-a acordat 
dreptul de folosinta gratuita catre ANL, in vederea construirii de locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii.   

Deoarece suprafata construita a imobilului se afla pe doua corpuri de proprietate, 
respectiv 707,15 mp - C.P. 34197 si 134 mp - C.P. 38444, nu se pot nota in  evidentele 
OCPI documentele care atesta finalizarea constructiei, schimbarea denumirii imobilului 
conform autorizatiei de construire nr. 275/2008 si nu se poate realiza intabularea 
individuala a locuintelor  ANL. 

In vederea notarii in evidentele OCPI corectiile pentru suprafata construita a 
imobilului mentionat mai sus,  este necesara comasarea corpurilor de proprietate nr. 
34197 si nr. 38444. Prin efectuarea lucrarii de comasare va rezulta un nou corp de 
proprietate  cu suprafata de 884 mp. 

 Pentru realizarea lucrarii cadastrale si a notarii in evidentele OCPI este necesara  
initierea unui proiect de hotarare privind comasarea corpurilor de proprietate nr. 38444 
si  nr. 34197 – proprietate privata  municipiului Falticeni, str. Mihai Eminescu nr. 6, 
judetul Suceava. 
 
 
 

DIR. DIRECTIA TEHNICA 
Ing. Anton Nafornita 

 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

PRIMAR 
Nr.25135/16.11.2016 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate nr. 38444  si  nr. 

34197,  proprietate privată a  municipiului Fălticeni 
 
 

Suprafata construita a Corpului D al Spitalului Municipal Falticeni - in curs de 
finalizare, si pentru care prin HCL nr.65/29.06.20016 s-a acordat dreptul de folosinta 
gratuita catre ANL in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii,  se 
afla pe doua corpuri de proprietate, respectiv 707,15 mp - C.P. 34197 si 134 mp - C.P. 
38444. 

In aceasta situatie  nu se pot inscrie  in  evidentele OCPI documentele care atesta 
finalizarea constructiei, schimbarea denumirii imobilului conform autorizatiei de construire 
nr. 275/2008  si nu se poate realiza intabularea individuala a locuintelor ANL. Pentru a se 
nota in evidentele OCPI corectiile privind suprafata construita a imobilului mentionat mai 
sus,  este necesara comasarea corpurilor de proprietate nr. 34197 si nr. 38444. Prin 
efectuarea lucrarii de comasare va rezulta un nou corp de proprietate  cu suprafata de 884 
mp. 

In considerarea celor expuse, este necesara initierea unui proiect de hotarare 
privind comasarea corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 38444 si 34197 – 
proprietate privata a municipiului Falticeni, str. Mihai Eminescu nr. 6, judetul 
Suceava. 
 
 
 

 
   

INITIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL    

  Nr. 25342/18.11.2016 
                                                                                                                                Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind stabilirea de relaţii de prietenie şi colaborare economică reciproc 
avantajoasă prin elaborarea şi semnarea unei Înţelegeri de Cooperare şi Înfrăţire 
între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi Raionul Orhei, respectiv Comuna 

Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
  Având în vedere: 
            -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 25340/18.11.2016; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat sub nr. 
25341/18.11.2016; 
 -  Avizul nr. 99794/08.11.2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice; 
 -   Avizul nr. H2-1/4506/04.11.2016 emis de Ministerul Afacerilor Externe; 
       În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 15 
şi 16 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. b,  art. 45, alin. 2, lit. f 
şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Înţelegerea de Cooperare şi Înfrăţire între Municipiul Fălticeni, 
Judeţul Suceava, România şi Raionul Orhei din Republica Moldova, conform anexei nr. 1. 

 Art.2. Se aprobă Înţelegerea de Cooperare şi Înfrăţire între Municipiul Fălticeni, 
Judeţul Suceava, România şi Comuna Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova, 
conform anexei nr. 2. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe - Cătălin 
Coman, să semneze pentru şi în numele Municipiului Fălticeni Înţelegerile de Cooperare şi 
Înfrăţire prevăzute la art. 1 şi 2; 

 Art.4. Primarul Municipiului Fălticeni va desemna o persoană din cadrul aparatului 
de specialitate – Serviciul juridic, care va coordona din punct de vedere juridic emiterea 
documentelor propuse de Municipiul Fălticeni,  va aviza documentele emise de Părţile din 
Republica Moldova în cadrul  Înţelegerilor de Cooperare şi Înfrăţire între Municipiul 
Fălticeni, Judeţul Suceava şi Raionul Orhei, respectiv Comuna Ciocîlteni, Raionul Orhei 
din Republica Moldova şi va întocmi comunicările la Ministerul Afacerilor Externe şi 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 Art.5.   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.6.  Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                    
                                  INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                  Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                       
                                                                                  AVIZAT 

                                                                                SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                           Jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
 

Nr.  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea de relaţii de prietenie şi colaborare 

economică reciproc avantajoasă prin elaborarea şi semnarea unei Înţelegeri de 
Cooperare şi Înfrăţire între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi Raionul Orhei, 

respectiv Comuna Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova. 
 
Pornind de la tradiţiile, relaţiile de prietenie şi colaborare între unităţile administrativ 

teritoriale din România şi Republica Moldova, convins de necesitatea dezvoltării acestor 
relaţii, ţinând seama de importantele transformări politice şi economice care au avut loc în 
ultima perioadă în statele noastre, dorind să deschidem noi posibilităţi pentru raporturile 
de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localităţilor, consider oportună 
stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare economică reciproc avantajoasă prin 
elaborarea şi semnarea unor Înţelegeri de Cooperare şi Înfrăţire între Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava, România şi Consiliul 
Raional Orhei,  respectiv Comuna Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova. 

Înţelegerile de cooperare între Municipiul Fălticeni şi Consiliul Raional Orhei,  
respectiv Comuna Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova prevăd cooperarea în 
domeniile administraţiei, culturii, educaţiei, urbanismului, economiei, mediului înconjurător. 
În acest sens, municipiul Fălticeni a obţinut avizul favorabil de la Ministerul de Externe al 
României precum şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
Urmează ca, după aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la Înţelegerile de cooperare 
dintre cele două Părţi de către Consiliul Local şi după parcurgerea şi realizarea tuturor 
formalităţilor legale conform legislaţiei existente pe această temă, semnarea documentelor 
oficiale de cooperare dintre cele două Părţi să se facă într-un cadru festiv. Faţă de cele 
arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate şi propun 
Consiliului Local al municipiului Fălticeni adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul 
prezentate în proiect. 

Cadru legal pentru acest demers îl constituie Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 
nr. 590/2003, privind tratatele. Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 
precizează că înfrăţirea este o acţiune locală care trebuie aprobată prin hotărârea 
Consiliului Local şi se află plasată sub responsabilitatea executivului local.  

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
BIROUL JURIDIC 

Nr. 25341/18.11.2016 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea de relaţii de prietenie şi colaborare economică 

reciproc avantajoasă prin elaborarea şi semnarea unei Înţelegeri de Cooperare şi Înfrăţire 
între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi Raionul Orhei, respectiv Comuna Ciocîlteni, 

Raionul Orhei din Republica Moldova. 
 
 
Exita o dorinţă a Municipiului Fălticeni şi a Raionulului Orhei, respectiv a Comunei 

Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova, de a dezvolta relaţii bilaterale, exprimată de  
reprezentanţii celor două administraţii publice. 

Înfrăţirea oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu una sau mai multe localităţi 
din ţări diferite. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin care se realizează schimburi şi cooperări 
internaţionale, înfrăţirile prezintă avantajul de a combina legăturile de prietenie cu diverse categorii 
de schimburi, în domenii extrem de variate. 

Raionul Orhei este o unitate administrativ-teritorială care are în componenţa sa 75 localităţi, 
constituite în 38 primării. (1 primărie de oraş, 22 primării de comune şi primării de 15 sate). Centrul 
administrativ al raionului este oraşul Orhei. Raionul Orhei, conform Legii privind dezvoltarea 
regională în Republica Moldova face parte, alături de alte raioane, din Regiunea de dezvoltare 
Centru. Regiunea de dezvoltare este unitatea teritorială funcţională ce reprezintă cadrul de 
planificare, evaluare şi implementare a politicii de dezvoltare regională. 

Regiunea Orheiului cuprinde un străvechi ţinut, străjuit altădată de cetatea Orheiului, a lui 
Ştefan cel Mare. Între anii 1918-1940 şi 1941-1944, Judeţul Orhei  a fost o unitate administrativă 
de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea istorică Basarabia, în partea de nord-est a 
României Mari, la graniţa cu Uniunea Sovietică. După al doilea război mondial, actualul teritoriu al 
Republicii Moldova a fost ocupat de URSS şi, prin urmare, s-a implementat modelul sovietic de 
organizare teritorială: teritoriul a fost divizat în raioane şi soviete săteşti. 

La 27 august 1991, Republica Moldova a devenit stat independent, dar modelul sovietic de 
împărţire administrativ-teritorială s-a păstrat până la reorganizarea teritorială din anul 1999, când a 
avut loc şi o reformă administrativă importantă, care a dus la redistribuirea competenţelor şi 
resurselor.  

Ciocîlteni este o localitate din Raionul Orhei. Conform recensamântului din anul 2004 97,7 
% din populaţie este de etnie română.  

În urma vizitei efectuate la mijlocul lunii octombrie la Fălticeni, Ion Ionaşcu, primarul din 
Ciocîlteni, şi-a exprimat dorinţa de a iniţia proiecte de cooperarea şi schimb de experienţă pe teme 
de pomicultură cu pomicultorii din zona Fălticeni. 

În urma avizului primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
înregistrat sub nr. 24448 din 8.11.2016 (99794/8.11.2016) şi a avizului primit de la Ministerul 
Afacerilor Externe înregistrat sub nr. 25452 din 21.11.2016 (H 2-1/4506), precum şi  a Deciziei nr. 
6/12 din 4 noiembrie 2016 a Consiliului Raional Orhei considerăm oportună stabilirea de relaţii de 
prietenie şi colaborare economică reciproc avantajoasă prin elaborarea şi semnarea unei Înţelegeri 
de Cooperare şi Înfrăţire între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi Raionul Orhei, respectiv 
Comuna Ciocîlteni, Raionul Orhei din Republica Moldova. 
 

      Compartiment juridic 
Cons. juridic Ciocan Simona 


