
1 
 

  

     

    ROMÂNIA                                           JUDEŢUL  SUCEAVA 

                PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 

    725200  FĂLTICENI                            tel: + 40 230 542056  

    Str. Republicii,  nr.13                          fax: + 40 230 544942 

                              email: fălticeni@fălticeni.ro 

 

 

REGISTRUL 

PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

 

Nr. 
crt. 

Data emiterii 
anul 2021 

Conținutul pe scurt al dispoziției 

Luna Ziua 

1 ianuarie   04 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

2 ianuarie   04 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei STOLERIU LUCIA 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

3 ianuarie   05 Privind  încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei ROGOZEANU 
MARIA conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

4 ianuarie   05 Privind  acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu lemne. 

5 ianuarie   05 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu  gaze naturale. 

6 ianuarie   06 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita minorului FILOTEANU 
MATEI PETRU conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal tata Filoteanu Constantin  
Bogdan. 

7 ianuarie   06 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului BOTEZATU 
ADRIAN conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

8 ianuarie   06 Privind desemnarea persoanelor responsabile de derularea la nivel  local a 
masurilor impuse de Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate ( POAD ). 

9 ianuarie   07 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in ședința 
extraordinară. 

10 ianuarie   07 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei STĂNICA MARIA 
asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

11 ianuarie   12 Privind numirea ca îndrumător de stagiu a d-lui TĂRNĂUCEANU ANTON 
TIBERIU si aprobarea programului  pentru desfășurarea perioadei de 
stagiu a dnei GRIGORAȘ ANDREEA. 

12 ianuarie   13 Privind  stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei STĂNICA MARIA, 
conform Legii 448/206, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

13 ianuarie   13 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei APETREI MARIA, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 
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14 ianuarie   14 Privind suspendarea dreptului de ajutor social ala familiei reprezentate de 
dnul DINU NICOLAE TIBERIU. 

15 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul MARIEI FLORIN. 

16 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social ala familiei reprezentate de 
dnul BUTNARU MIHAI. 

17 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de  
dna ROMANIUC FLORINA. 

18 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dna 
IORDACHI MINA. 

19 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul FRANCIUC CĂTĂLIN. 

20 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dna 
BĂLTEANU CIPRIAN CONSTANTIN. 

21 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul HUȘANU VASILE OCTAV. 

22 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dna 
MARIN RITA. 

23 ianuarie   15 Privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă dnei POPA IONELA, 
referent superior in cadrul Compartimentului stare civilă al serviciului 
public comunitar local de evidentă a persoanei-Fălticeni. 

24 ianuarie   15 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dnul DROBOTĂ CONSTANTIN. 

25 ianuarie   15 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia 
reprezentată de dna ZANCU ELENA. 

26 ianuarie   15 Privind încetarea dreptului la alocația de sustinere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna BIGU EMILIA.  

27 ianuarie   15 Privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna HOLOTĂ LARISA. 

28 ianuarie   15 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna DROBOTĂ 
PARASCHIVA DANIELA. 

29 ianuarie   15 Privind  stabilirea plații indemnizației cuvenită minorului CIOBANU 
MIHAITĂ IOAN, conform Legii 448/200, republicată cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal tata, CIOBANU IONUȚ PETRU. 

30 ianuarie   15 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului REPEDE ION, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

31 ianuarie   15 Privind numirea dnei BALASCĂ IOANA-MARIA in funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Unității  
municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 
din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

32 ianuarie   15 Privind constituirea la nivelul municipiului Fălticeni a Nucleului Local de 
Coordonare a Centrului de vaccinare împotriva COVID-19. 

33 ianuarie   18 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dnul 
PĂDUREAN MIHAI. 

34 ianuarie   18 Privind  reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dnul 
RUSU NICOLAE. 

35 ianuarie   18 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dnul 
DRAGOMIR ROBERT. 

36 ianuarie   18 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dnul 
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TOFAN MIHAIL. 

37 ianuarie   18 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru numita 
MBINA LUCICA. 

38 ianuarie   19 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei JESCU MARIA 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si complementările 
ulterioare. 

39 ianuarie   19 Privind încetarea  contractului individual de munca al dlui PUIU MIRCEA 
muncitor calificat I in cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spații verzi din 
subordinea primarului  municipiului Fălticeni. 

40 ianuarie   19 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui CHIRILA 
CONSTANTIN, muncitor  calificat II  din cadrul Sectorului transport-
reparații-intreținere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

41 ianuarie   19 Privind  suspendarea contractului individual de muncă a dnei CIOFU 
IOANA, bibliotecar,  gradul IA  din cadrul Bibliotecii municipale „Eugen 
Lovinescu” din subordinea  primarului municipiului Fălticeni, pentru 
creșterea copilului pană la împlinirea vârstei de 2 ani. 

42 ianuarie   19 Privind numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic 
rezident, specialitatea gastroenterologie din cadrul Spitalului municipal 
Fălticeni. 

43 ianuarie   20 Privind numirea unei Comisii de inventariere a bunurilor din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență  a Persoanelor Fălticeni, 
aflate in gestiunea domnului TODICĂ GABRIEL, in vederea  predării-
primirii gestiunii. 

44 ianuarie   21 Privind numirea domnului dr. MORARIU VLAD- ALEXANDRU in funcția de 
manager al Spitalului Municipal Fălticeni. 

45 ianuarie   22 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  Fălticeni in ședință 
ordinară. 

46 ianuarie   25 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor minorei SANDU ADELA 
IOANA conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

47 ianuarie   25 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită minorului ARITON CĂLIN 
TEODOR, conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare, reprezentant legal mama ARITON GABRIELA. 

48 ianuarie   25 Privind modificarea raportului de serviciu al dnei CIOROIANU ILEANA, 
inspector principal in cadrul Compartimentului Registru Agricol, arhiva din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

49 ianuarie   27 Privind încetarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu gaze naturale. 

50 ianuarie   27 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu gaze naturale. 

51 ianuarie   27 Privind  acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu lemne. 

52 ianuarie   27 Privind majorarea indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu 
handicap grav. 

53 ianuarie   27 Privind incadrarea in munca pe perioadă determinată a dlui CHIRILA C. 
CONSTANTIN in functia contractuală de execuție de muncitor calificat II in 
cadrul Sectorului transport-reparații-intreținere din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

54 ianuarie   27 Privind incadrarea in munca pe perioadă determinată a dlui PUIU MIRCEA 
in funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I in cadrul  
Sectorului amenajare teritoriu, spații verzi din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

55 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dlui PRISACĂ IULIAN, asistent personal din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
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56 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei GAVRILOAIA MAGDALENA, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

57 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei DUMITRU IRINA, asistent personal din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

58 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei DUMITREASA MIHAELA, asistent personal 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

58 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dlui BURLACU SORIN-GABRIEL, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

60 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dlui BALICA CRISTIAN-MIHAI, asistent personal 
din cadrul Primăriei municipiului Falticeni. 

61 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei AVRAMIA PETRONELA, asistent personal 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

62 ianuarie   27 Privind  stabilirea salariului dnei PRUNDEANU ANDREEA, asistent personal 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

63 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei RUSU DIANA NICOLETA, asistent personal 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

64 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei STĂNICA MARIA, asistent personal din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

65 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei STOICA MIHAELA-ANDREEA, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

66 ianuarie   28 Privind continuarea plații  indemnizației cuvenita numitei VIZITEU MARIA 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

67 ianuarie   29 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna GONTARIU SIMONA MIHAELA. 

68 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna NETOI DIANA ELENA. 

69 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocație de sustinere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna FALUTA FLORICA. 

70 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna ENACHI MARIANA MIHAELA. 

71 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația  pentru susținerea familiei  
reprezentată de dna PĂDURARU ELENA. 

72 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la  alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dnul SUMAN FLORIN. 

73 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna ERHAN  MIHAELA. 

74 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată  de dnul PINTEA GHEORGHE. 

75  ianuarie   29 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
numitele LĂMĂȘANU MARIA SI LĂMĂȘANU VICTORIA.  

76 februarie   01 Privind încetarea dreptului de alocatie de sustinere pentru familia 
monoparentala reprezentată  de dna SCRIPCĂ VERONICA. 

77 februarie   01 Privind desemnarea reprezentanților UAT Falticeni care să semneze 
Protocolul de predare preluare încheiat de Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicațiilor si UAT Fălticeni, având ca obiect sectorul 
de drum național DN 2 Km 410+000 cu o lungime de 4,386 km. 

78 februarie   02 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea si implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 
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79 februarie   02 Privind delegarea atribuțiilor  conferite primarului in temeiul actelor 
normative in vigoare, pe perioada concediului de odihnă, domnului 
viceprimar-ing. Constantin Bulaicon, inclusiv functia de ordonator 
principal de credite. 

80 februarie   02 Privind  acordarea gradației 4 dnei PANTELIMON ANA-MARIA, inspector, 
clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Serviciului impozite si taxe 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

81 februarie   02 Privind acordarea gradației 5 dlui CHIRILĂ CORNELIU, consilier, gradul IA, 
in cadrul Biroului  de management al proiectelor din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

82 februarie   03 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitația 
publică deschisă având ca obiect închirierea  imobilului- construcție  in 
suprafața de 156 m.p. situat pe str. Armatei nr. 17, proprietate publică a 
municipiului Fălticeni in vederea amenajării unei spălătorii ecologice. 

83         februarie   04 Privind modificarea cuantumului alocației de sustinere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna MURARIU VIOLETA ADRIANA. 

84 februarie   04 Privind reorganizarea Comisiei municipale pentru recensământul general 
agricol-2020. 

85 februarie   08 Privind  constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura 
de licitație publică deschisă având ca obiect „CONTRACT DE DELEGARE 
PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL FĂLTICENI” 

86 februarie   08 Privind sistarea mesei la Cantina de Ajutor Social pentru LĂMĂȘANU 
VICTORIA SI LĂMĂȘANU MARIA. 

87 februarie   10 Privind rectificarea exemplarului I si II ale actului de CĂSĂTORIE nr.54 din 
31.05.2008 întocmit de Primăria Municipiului Fălticeni. 

88 februarie   11 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in ședința 
EXTRAORDINARĂ 

89 februarie   12 Privind continuarea plații indemnizației de însoțitor cuvenită numitului 
NISTOR MIHAI, conform Legii 448/ 2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

90 februarie   12 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub forma 
de tichete, copiilor din familii defavorizate. 

91 februarie   15 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al familiei reprezentate 
de dna MAROLICARU IULIANA. 

92 februarie   15 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dnul 
DINU NICOLAE-TIBERIU. 

93 februarie   15 Privind  modificarea contractului individual de muncă al dlui MATEI 
FLORIN, ingrijitor, prin mutarea definitivă din cadrul Bibliotecii 
municipale” Eugen Lovinescu” Fălticeni in cadrul Centrului Cultural 
„Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni. 

94 februarie   15 Privind încetarea contractului individual de munca a dlui ZETU 
GHEORGHE, muncitor calificat I in cadrul Sectorului de reparații-
întreținere din subordinea primarului  municipiului Fălticeni. 

95 februarie   15 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC MGH 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Mercedes Benz. 

96 februarie   15 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC MGH 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Mercedes Benz. 

97 februarie   15 Privind constituirea garanției materiale de baza pentru dnul POP VASILE, 
referent in cadrul Centrului Cultural ”Grigore Vasiliu Birlic” 

98 februarie   16 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei CHIRU MARIA, 
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conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

99 februarie   16 Privind reorganizarea Comisiei  speciale de inventariere a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni. 

100 februarie   19 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in ședința 
ORDINARĂ. 

101 februarie   23 Privind acordarea gradației 3 dlui UNGUREANU VASILE, asistent personal 
din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

102 februarie   23 Privind numirea dnei VĂLEANU MARIA in functia publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului 
programe, mass-media si organizare evenimente locale din cadrul din 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

103 februarie   23 Privind numirea dlui SĂVESCU ALEXANDRU GABRIEL in funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul 
Compartimentului programe, mass-media si organizare evenimente locale 
din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Fălticeni. 

104 februarie   23 Privind numirea dlui DUMITRIU DUMITRU SERGIU in funcția publică de 
conducere de șef de serviciu, gradul II, in cadrul Serviciului juridic din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

105 februarie   23 Privind numirea dlui BUCULEI SILVIU in functia publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului 
programe, mass-media si organizare evenimente locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

106 februarie   23 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC MGH 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Skoda Rapid. 

107 februarie   24 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei PETRUȘCĂ ELENA, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

108 februarie   25 Privind încetarea dreptului de ajutor social ala familiei reprezentată de 
dnul DRAGOMIR ROBERT. 

109 februarie   25 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentată de 
dnul PĂDUREAN MIHAI. 

110 februarie   25 Privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale secretarului general al municipiului Fălticeni, pentru anul 
2020. 

111 februarie   25 Privind autorizarea încheierii actului de lichidare a regimului comunității 
legale de bunuri, dezbaterea succesiunii si numirea unui curator special 
pentru minorul: PAȘCU NECTARIE RAZVAN. 

112 februarie   26 Privind numirea comisiei de examen si  comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a 
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

113 februarie   26 Privind  numirea dnei NISTOR CĂTĂLINA GABRIELA  prin transfer in 
interesul serviciului de la Primăria Comunei Deleni, in funcție publică de 
inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul 
Compartimentului fond funciar/ Serviciul juridic  din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

114 februarie   26 Privind  prelungirea suspendarii contractului individual de munca a dlui 
VAMANU VASILE, asistent personal in cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 
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115 februarie   26 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei BOUARIU 
PARASCHIVA, conform Legii448/2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

116 martie   01 Privind încetarea dreptului la alocatie de susținere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna PINTILESCU CARMEN ELENA. 

117 martie   01 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna BIRIȘ ELENA. 

118 martie   01 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna VĂDUVA ELENA. 

119 martie   02 Privind numirea dlui FODOR CĂTĂLIN, prin transfer in interesul serviciului 
de la Inspectoratul de Stat in Construcții, in functia publică de inspector, 
clasa I, gradul profesional superior in cadrul  Compartimentului  asistentă 
tehnică si  financiară –implementare proiecte U.E. din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

120 martie   02 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura 
simplificată organizată pentru atribuirea contractului de achiziție având ca 
obiect „Servicii de consultantă in domeniul managementului execuției 
investiției sau administrarea contractului de executie pentru proiectul 
REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUNICIPIUL Fălticeni-cod SMIS 126788. 

121 martie   02 Privind acordarea gradației I dnei ARSENIUC IONELA, inspector, clasa I, 
gradul profesional asistent in cadrul Serviciului  financiar-contabilitate din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

122 martie   02 Privind acordarea gradației I, dlui MATEI SILVIU CONSTANTIN, consilier 
juridic, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului 
juridic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

123 martie   02 Privind acordarea gradației 2 dnei STOICA ANA-MARIA,  consilier achiziții , 
clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului achiziții din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

124 martie   02 Privind acordarea gradației 5 dlui IACOB TIBERIU CĂTĂLIN, muncitor 
calificat I, in cadrul Sectorului transport-reparații- întreținere din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

125 martie   02 Privind  acordarea gradației I dnei RUSU DIANA-NICOLETA, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

126 martie   02 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna BĂLTEANU STELUȚA NARCISA. 

127 martie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna RUSU IRINA DANIELA. 

128 martie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei  si a cuantumului acesteia familiei 
reprezentate de dna BIRIȘ ROXANA GABRIELA. 

129 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna TANASĂ ANA NADIA. 

130 martie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia 
reprezentată de dna CÎTEA ELENA MAGDA. 

131 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației de sustinere pentru familia 
monoparentala reprezentată de dna BOTOȘANU ELENA IULIANA. 

132 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna DRILEA CARMEN MARIANA. 

133 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației de sustinere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna ȘTEFAN MIOARA. 
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134 martie   03 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de  dna ALICSANDROAIE LUMINIȚA. 

135 martie   03 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei 
reprezentate  de dna FANU MARIN MARIA. 

136 martie   03 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea  familiei 
reprezentată de dna MARIN VALERICA. 

137 martie   03 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei 
reprezentată de dna CASANDRA GABRIELA. 

138 martie   03 Privind modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei 
reprezentată de  de  dna  BOGDAN SIMONA. 

139 martie   03 Privind reorganizarea Comisiei de inventariere a cărților de identitate 
rebut rezultate in urma activităților specifice producerii acestora in cadrul 
SPCLEP Fălticeni. 

140 martie   03 Privind stabilire procente majorări salariale-Februarie-2021. 

141 martie   05 Privind aprobarea  servirii mesei la Cantina  de Ajutor Social al numitului 
CAPRACEA COSTEL. 

142 martie   09 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul BANGARO CLAUDIU CONSTANTIN. 

143 martie   09 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul TOFAN MIHAIL. 

144 martie   09 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dna RĂILEANU LĂCRĂMIOARA TEODORICA. 

145 martie   09  Privind  acordarea dreptului  de ajutor social, in conditiile Legii 
nr.416/2001, familiei reprezentate de dna MARIN RITA. 

146 martie   09 Privind majorarea  cu 15/% a indemnizației lunare a viceprimarului 
municipiului Fălticeni pentru implementarea unui proiect cu finanțare din 
fonduri europene nerambursabile. 

147 martie   09 Privind  modificarea componentei Comisiei municipale pentru 
recensământul general agricol de la nivelul Municipiului Fălticeni. 

149 martie   09 Privind reorganizarea Comisiei de verificare si constatare a situațiilor 
cadastrale ale  imobilelor,  întocmite in vederea actualizării  datelor in 
vederea actualizării datelor in evidențele de carte funciară. 

150 martie   09 Privind  delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă doamnei ILIE ELENA, 
sef serviciu Public  Comunitar Local de Evidentă  a Persoanei Fălticeni. 

151 martie   09 Privind desemnarea medicului coordonator al Centrului de vaccinare 
reamenajat in Municipiul Fălticeni- Sala de Sport „Maria Olaru” din cadrul 
Școlii Gimnaziale „AL. I. Cuza” Fălticeni, prin delegarea atribuțiilor 
specifice, domnului dr. MILEA ONORIU din  cadrul Compartimentului 
asistentă socio-medicală al Primăriei municipiului Fălticeni. 

152 martie   09 Privind împuternicirea dnei POPA IONELA, referent superior in cadrul 
Compartimentul  stare civilă, să constate contravenții si să stabilească 
sancțiuni la regimul actelor de stare civilă. 

153 martie   09 Privind  reorganizarea Comisiei de verificare a documentațiilor necesare 
pentru finanțarea unităților de cult aparținând cultelor  religioase 
recunoscute din Romania. 

154 martie   11 Privind  majorarea cu 25% a indemnizației lunare a primarului 
municipiului Fălticeni pentru implementarea a trei proiecte cu finanțare 
din fonduri europene nerambursabile. 

155 martie   11 Privind completarea componentei Nucleului Local de Coordonare a 
Centrului de Vaccinare împotriva COVID- 19 construit la nivelul 
municipiului Fălticeni. 
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156 martie   12 Privind desemnarea persoanei responsabile de curtenia si dezinsecția 
Centrului de vaccinare amenajat in Municipiul Fălticeni- Sala de Sport „ 
Maria Olaru” din cadrul Școlii Gimnaziale „ AL.I. Cuza” Fălticeni - MACOVEI 
MIHAELA-CRISTINA. 

157 
 

martie   15 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitului CIOBAN 
CORNEL DUMITRU conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si 
completările ulterioare. 

158 martie   15 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub 
forma de tichete sociale pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 
Legea 248/2015 modificată prin Legea 49/2020. 

159 martie   15 Privind   numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de 
medic rezident, specialitatea pneumologie din cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni. 

160 martie   15 Privind exercitarea atribuțiilor șefului Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidentă  a  Persoanelor Fălticeni, pe perioada concediilor legale/ 
cursuri de perfecționare ale acestuia , de către doamna inspector superior 
UNGUREANU MIHAELA. 

161 martie   16 Privind numirea Comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor,  pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

162 martie   16 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții,” REABILITARE POD– DN2 KM 410+345, 
Municipiul Fălticeni, jud Suceava”. 

163 martie   16 Privind  constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții „ Amenajare trotuare cu pavele și parapeți- str. 
Plutonier Ghinița Municipiul Fălticeni, județul Suceava”. 

164 martie   19 Privind stabilirea indemnizației cuvenită numitului  SKOWRONSCKI 
ZAZISLOW BENEDICT. 

165 martie   19 Privind  constituirea Comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 
organizarea și desfășurarea evaluării managementului  Muzeului de Artă 
„Ion Irimescu” Fălticeni. 

166 martie   22 Privind  numirea unui curator  special pentru minora: SAMSONESCU 
NELA-MIHAELA. 

167 martie   22 Privind stabilirea indemnizației cuvenită numitului HREAMĂTĂ DUMITRU, 
conform Legii 448/ 2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

168 martie   22 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitului GĂLĂȚANU DAN 
MIRCEA CONSTANTIN, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

169 martie   23 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni in ședință 
ORDINARĂ. 

170 martie   23 Privind  delegarea atribuțiilor de exercitare a controlului financiar 
preventiv propriu la Direcția de Utilități Publice Fălticeni doamnei 
IFTIMESCU LĂCRĂMIOARA. 

171 martie   25 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorele ICUȚA CARLA 
ELENA ANDREEA si ICUȚA ANDRADA IOANA. 

172 martie   25 Privind  încetarea contractului individual de muncă a dlui PUIU MIRCEA, 
muncitor calificat I din cadrul  Sectorului amenajare teritoriu, spații verzi 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

173 martie   25 Privind numirea Comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 
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contestatiilor,  pentru ocuparea  a  2 funcții publice de conducere vacante 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

174 martie   26 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei PETRUȘCA 
ELENA, conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

175 martie   26 Privind  încetarea indemnizației de însoțitor numitei BOUARIU 
PARASCHIVA conform Legii 448/2006, cu modificările  si completările 
ulterioare. 

176 martie   26 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
contestatiilor, pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din 
cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

177 martie   26 Privind numirea dnei AVÎRVAREI MIHAELA in functia publică definitivă de 
inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului  
legalitatea si circuitul actelor administrative din aparatul de specialitate  
al primarului municipiului Fălticeni. 

178 martie   29 Privind  incetarea plații indemnizației de însoțitor numitului CERVINSKI 
TRAIAN  conform Legii448/2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

179 martie   29 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitului NEGRU MIHAI, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

180 
 

martie   29 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei VASILIU SANDU 
AGLAIA conform Legii 448/ 2006, republicată  cu modificările si 
completările ulterioare. 

181 martie   31 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a 
cuantumului acesteia, familiei reprezentate de dna BLAGA GIORGIANA  
ALEXANDRA. 

182 martie   31 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate  de dna VIȘAN ADELINA. 

183  martie   31 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dnul  ONISÎI ANTONIO. 

184 martie 
 

  31 Privind modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna ENACHE MIHAELA LAURA. 

185 aprilie   01 Privind incadrarea in muncă pe perioadă determinată a dnei BOARIU 
IULIANA  in funcția  contractuală de asistent personal. 

186 aprilie   01 Privind incadrarea in munca pe perioada determinată a dlui CERVINSKI 
CONSTANTIN  in funcția contractuală de asistent personal. 

187 aprilie   01 Privind  incadrarea in munca pe perioadă determinată a dnei MADĂ 
VASILICA, in functia contractuală de asistent personal. 

188 aprilie   01 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei GABOR IOANA  
conform Legii 448/2006 republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

189 aprilie   01 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei PRICOP CEZARA 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 

190 aprilie   01 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de baza acordate 
persoanelor implicate in pregătirea și implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

191 aprilie   01 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC. 
DORYDOC TAXI SRL Fălticeni. 
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192 aprilie   01 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC DORYDOC 
TAXI SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Ford Focus. 

193 aprilie   02 Privind promovarea dnei CIOROIANU ILEANA  in gradul profesional 
superior al funcției publice de execuție inspector, clasa I, din cadrul 
Compartimentului registru agricol, arhivă din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

194 aprilie   02 Privind promovarea dnei FILIP ELENA in gradul profesional superior al 
functiei publice de executie, consilier juridic, clasa I, din cadrul Serviciului 
impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

195 aprilie   02 Privind promovarea dnei NIGA CRISTINA MIHAELA in gradul profesional 
principal al funcției publice de execuție inspector, clasa I, din cadrul 
Serviciului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

196 aprilie   02 Privind promovarea dlui COȚOFREI VASILE in gradul profesional superior  
al funcției publice de execuție referent, clasa III, din cadrul Serviciului 
voluntar pentru situații de urgență din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

197 aprilie   05 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna LUCHIAN ERICA. 

198 aprilie   05 Privind  modificarea cuantumului alocației  pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna PĂDURARU ELENA. 

199 aprilie   05 Privind stabilirea dreptului  la alocația pentru susținerea familiei și a 
cuantumului acesteia, familiei  reprezentate de dna ERHAN MIHAELA. 

200 aprilie   05 Privind  stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru familia 
reprezentată de dna GHERASIM DANIELA. 

201 aprilie   05 Privind numirea unui curator special pentru minorul: BURLACU MATIAS. 

202 aprilie   05 Privind  autorizarea încheierii actului de lichidare a regimului comunității 
legale de bunuri, dezbaterea succesiunii și numirea unui curator special 
pentru minorul: PAȘCU NECTARIE- RĂZVAN. 

203 aprilie   05 Privind numirea comisiei de inventariere generală a colecției Bibliotecii 
Municipale „Eugen Lovinescu” Fălticeni. 

204 aprilie   05 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului DUDĂU 
GHEORGHE, conform Legii 448/2006, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 

205 aprilie   06 Privind  autorizarea încheierii actului de lichidare a regimului comunității 
legale de bunuri, dezbaterea succesiunii si numirea unui curator special 
pentru minorul: PROSTIRE ROBERT-GABRIEL.  

206 aprilie   06 Privind  încetarea contractului individual de muncă a dnei PUȘLĂU DELIA-
ELENA asistent personal in cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

207 aprilie   08 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dna 
ROMAN CLAUDIA. 

208 aprilie   08 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dna TANASA MIHAELA. 

209 aprilie   09 Privind  stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei AMARIEI 
GEORGETA, conform Legii 448/ 2006, republicată cu modificările si 
completările ulterioare. 

210 aprilie   09 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitația 
publică deschisă având ca obiect închirierea unei suprafețe de 40 m.p. 
teren situat in Piața Civică „Nada  Florilor”, proprietatea publică a 
municipiului Fălticeni in vederea amplasării unei construcții provizorii 
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pentru comercializarea florilor. 

211 aprilie   09 Privind aprobarea servirii  mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
numitul  PRICOCHI MARIUS CONSTANTIN. 

212 aprilie   12 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de taxi a SC Cocotaxi 
SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan. 

213 aprilie   12 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub 
forma de tichete sociale pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 
Legea 248/2015 modificată prin Legea 49/2020. 

214 aprilie   15 Privind incadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a dnei POHOAȚĂ 
LILIANA, în funcția contractuală de asistent personal. 

215 aprilie   15 Privind convocarea Consiliului Local  al  Municipiului Fălticeni în ședință 
EXTRAORDINARĂ. 

216 aprilie   19 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social pentru Rusu 
Maria. 

217 aprilie   19 Privind  eliberarea autorizației de transport taxi a SC RedLine trans SRL 
Fălticeni pentru autovehiculul marca Ford Focus 

218 aprilie   19 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitația 
publică deschisă având ca obiect ACORD CADRU DE FURNIZARE ENERGIE 
ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE, INCLUSIV TRANSPORT ȘI DISTRBUȚIE, 
PENTRU PUNCTELE DE CONSUM APARTINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI. 

219 aprilie   20 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru familia 
monoparentală reprezentată de dna POPOVICI ELENA. 

220 aprilie   20  

221 aprilie   20 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții „ Reabilitare trotuare  și scări de acces B-dul 
Revoluției bl.57, municipiul Fălticeni, jud. Suceava”. 

222 aprilie   21 Privind acordarea ajutorului de urgență pentru acoperirea cheltuielilor de 
înmormântare a numitului Chirilă Silviu. 

223 aprilie   21 Privind  modificarea raportului de serviciu a dnei BALAȘCĂ IOANA-MARIA, 
inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Unității 
municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 
din aparatul de specialitate al  primarului municipiului Fălticeni, prin 
transfer în interesul serviciului la Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Protecția Alimentelor Suceava. 

224 aprilie   22 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dnul 
BANGARO CLAUDIU CONSTANTIN 

225 aprilie   22 Privind desemnarea dlui BĂLĂU LAURENȚIU-inspector de specialitate in 
cadrul Direcției Administrația Piețelor pentru realizarea cercetării 
disciplinare prealabile privind abaterile disciplinare săvârșite de dnul 
PISTOL VASILE – îngrijitor în cadrul Direcției Administrația Piețelor din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

226 aprilie   22 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui PLĂCINTĂ 
CONSTANTIN, muncitor calificat I  din cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu, spații verzi din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

227 aprilie   22 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui HREBENCIUC 
SORIN, INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRADUL II IN CADRUL Biroului de 
management al proiectelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

228 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dnei BURLACU 
MIHAELA în funcția contractuală de casier in cadrul Bazei de Agrement 
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„Nada Florilor” din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

229 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dlui GONTARIU 
GAVRIL în funcția contractuală de guard în cadrul Corpului de pază din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

230 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dlui MANDIUC 
MARIUS-DAN  în funcția contractuală de guard în cadrul Corpului de pază 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

231 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dlui SOPON 
PETREA  în funcția contractuală de guard în cadrul Corpului de pază din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

232 aprilie   23 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 

233 aprilie   23 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului PUȘLĂU ANDREI 
EMANUEL, conform Legii 448/2006, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, reprezentant legal PUȘLĂU DELIA ELENA. 

234 aprilie   23 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dlui LĂCĂTUȘ 
CRISTIAN-LUIS  în funcția  contractuală de paznic în cadrul Bazei de 
Agrement „ Nada Florilor” din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

235 aprilie   26 Privind numirea unui curator special pentru minorul BOSÎNCEANU 
MARIAN-IULIAN. 

236 aprilie   26 Privind  numirea dlui dr. VÂLCEANU DORIN în funcția de director medical 
interimar în cadrul Spitalului Fălticeni. 

237 aprilie   26 Privind numirea dnei ec. MUNTEANU RODICA LIA în funcția de director 
financiar-contabil interimar în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

238 aprilie   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna SĂCĂLEANU LILIANA. 

239 aprilie   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dnul BUCAN GEORGE ROBERT. 

240 aprilie   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna RĂILEANU LĂRĂMIOARA TEODORICA. 

241 aprilie   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna ALICSANDROAIE LUMINIȚA. 

242 aprilie   28 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna LUPU GIULIA. 

243 aprilie   28 Privind încetarea contractului de management al dlui RUSU SILVIU-
HARALAMBIE, administrator public,  gradul II în cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

244 aprilie   29  Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei ADĂSCĂLIȚEI 
ELENA, conform Legii 448/2006, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 

245 aprilie   29 Privind încetarea raportului de serviciu al dlui FODOR CĂTĂLIN, inspector, 
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului asistență 
socială și financiară - implementare proiecte U.E.  din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

246  aprilie   29  Privind  modificarea raportului de serviciu al dnei ANANIA IONELA, prin 
mutare definitivă de la Compartimentul cu atribuții de evidență a 
persoanelor și activitate comercială/ Direcția  Poliția Locală la 
Compartimentul beneficii de asistența socială/D irecția  de Asistență 
Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului  
Fălticeni. 

247 aprilie   29 Privind  numirea dlui RUSU SILVIU-HARALAMBIE în funcția publică de 
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conducere de director executiv, gradul II în cadrul Direcției de investiții 
din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Fălticeni. 

248 aprilie   29 Privind  numirea dlui FODOR CĂTĂLIN în funcția publică de conducere de 
șef de serviciu, gradul II în cadrul Serviciului dezvoltare locală din aparatul 
de specialitate al primarului Municipiului Fălticeni. 

249 aprilie   29 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de bază acordate 
persoanelor implicate în pregătirea și implementarea proiectelor cu 
finanțare  din fonduri europene nerambursabile. 

250 aprilie   29 Privind constituirea Comisiei  de evaluare a ofertelor depuse la procedura 
simplificată organizată pentru atribuirea contractului de achiziție având ca 
obiect „Achiziția  serviciilor de proiectare, execuție lucrări, furnizare 
bunuri și montaj echipamente pentru proiectul - Reabilitare termică  corp 
B - Muzeul de Artă Ion Irimescu”. 

251 aprilie   29 Privind delegarea atribuțiilor viceprimarului municipiului Fălticeni, 
domnul ing. CONSTANTIN BULAICON. 

252 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna DUMITRU MĂDĂLINA GABRIELA. 

253 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dnul ONISÎI ANTONIO. 

254 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna URSACHI CORINA. 

255 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna TOFAN MARICICA IRINA. 

256 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna PLEȘA LORENA MARIA. 

257 mai   06 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna CONSTANTINOVICI ANDREIA M. 

258 mai   06 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna RADU MARIANA GABRIELA. 

259 mai   07 Privind  anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică 
având ca obiect „ Achiziția serviciilor de proiectare, execuție lucrări, 
furnizare bunuri și montaj echipamente pentru proiectul - Reabilitare 
termică corp B- Muzeul de artă Ion Irimescu”, nr. anunț de participare 
simplificat SEAP: SCN1085258/29.04.2021- procedură simplificată online. 

260 mai   10 Privind sistarea mesei la Cantina de Ajutor Social pentru numita MBINA 
LUCICA. 

261 mai   11 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei APETREI MARIA 
conform Legii 449/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

262 mai   12 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dnei NISTOR 
MĂDĂLINA IOANA în funcția contractuală de bibliotecar, debutant in 
cadrul Bibliotecii municipale ‚”Eugen Lovinescu” din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

263 mai   12 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui CHIRILĂ 
CONSTANTIN, muncitor calificat II din cadrul Sectorului transport – 
reparații - întreținere din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

264 mai   12 Privind încetarea contractului individual de muncă al dnei COȚOVANU 
MARIANA-ALINA asistent personal în cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

265 mai   12 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de taxi a SC MGH 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan având nr. 
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de înmatriculare SV.39.MGH. 

266 mai   12 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de taxi a SC MGH 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan având nr. 
de înmatriculare SV.28.MGH. 

267 mai   12 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de taxi a SC MGH 
Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca Dacia Logan având nr. 
de înmatriculare SV.38.MGH. 

268 mai   12 Privind  încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dnei MIHAI 
ROXANA în funcția  contractuală de bibliograf, debutant în cadrul 
Muzeului municipal  „ Galeria oamenilor de Seamă” din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

269 mai   12 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a dlui PRISACARU 
LIVIU-DANIEL în funcția contractuală de referent, treapta II în cadrul 
Direcției administrația piețelor din subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. 

270 mai   14 Privind  reluarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dna 
TANASA MIHAELA. 

271 mai   14 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de 
dnul VARGA CONSTANTIN. 

272 mai   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei reprezentate de dna 
STOLERU CORNELIA. 

273 mai   14 Privind delegarea atribuțiilor specifice funcției de agent de inundații a dlui 
GIOSANU PETRU-OVIDIU, inspector asistent în cadrul Serviciului Voluntar 
pentru situații de Urgență. 

274 mai   14 Privind reorganizarea și stabilirea atribuțiilor Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență și a Centrului Operativ  cu activitate temporară-de la 
nivelul Municipiului Fălticeni. 

275 mai   14 Privind actualizarea componenței Comisiei de monitorizare (control  
intern managerial) și a Secretariatului tehnic, precum și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare  a acestora. 

276 mai   14 Privind  aprobarea Listei actualizate a procedurilor operaționale din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni. 

277 mai   14 Privind   suspendarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub 
formă de tichete sociale pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 
Legea 248/2015 modificată prin Legea 49/2020. 

278 mai   18 Privind stabilirea indemnizației cuvenită numitei SLEVOACĂ  CASANDRA, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

279 mai   18 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei NITĂ ELENA , 
conform Legii 448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

280 mai   18  Privind modificarea dispozițiilor privind înființarea Unităților de 
Implementare a  Proiectelor  din cadrul Municipiului Fălticeni. 

281 mai   19 Privind  constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții „ Modificare tema privind lucrările de construcții 
autorizate din AMENAJARE PARC JOACĂ, STRADA REPUBLICII în 
REABILITARE SPAȚIU PIETONAL EXISTENT ȘI AMPLASARE DE MOBILIER 
URBAN, SPAȚII VERZI din municipiul Fălticeni, județul Suceava”. 

282 mai    21 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în ședință 
ORDINARĂ. 

283 mai   21 Privind încetarea indemnizației de însoțitor numitei CHIRU MARIA 
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conform Legii 448/2006, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 

284 mai   24 Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică 
având ca obiect „ Acord cadru privind furnizarea de energie electrică și 
gaze naturale, inclusiv transportul și distribuția pentru punctele de lucru 
aparținând Primăriei Municipiului Fălticeni”, nr. anunț de participare 
SEAP: CN1030337/20.04.2021-licitație deschisă on-line. 

285 mai   24 Privind constituirea Comisiei de recepție  la terminarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții „MODERNIZARE ARHITECTURALĂ PIAȚA CIVICĂ 
NADA FLORILOR. MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”. 

286 mai   24 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitului RUSU MIHAI, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

287 mai   24 Privind modificarea componenței Unității de Implementare a 
Proiectului(UIP) „Construire Grădiniță”, în municipiul Fălticeni, str. Ion 
Dragoslav nr. 9, județul Suceava, prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, măsura10.1a-Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”. 

288 mai   25 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei LUPAȘCU VIORICA, 
conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

289 mai   28 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

290 mai   28 Privind încadrarea în muncă, pe perioadă determinată a dnei STAN 
LENUȚA-DANIELA, în funcția contractuală de asistent personal. 

291 mai   28 Privind  încadrarea în muncă, pe perioadă determinată a dnei PĂDURARU 
OANA-MARIA, în funcția contractuală de asistent personal. 

292 mai   28 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui RĂDULESCU 
ALEXANDRU, consilier personal al Primarului Municipiului Fălticeni. 

293 mai   28 Privind încadrarea în muncă pe perioadă determinată a dlui RĂDULESCU 
ALEXANDRU în funcția contractuală de conducere de administrator public,  
gradul II în cadrul  Primăriei Municipiului Fălticeni. 

294 mai   28 Privind încetarea contractului individual de muncă al dnei SOLCANU 
FLOAREA, asistent  personal  în cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

295 mai   31 Privind  modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
reprezentate de dna CASANDRA GABRIELA. 

296 mai   31 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentata de dna CONSTANTINOVICI ANDREIA. 

297 iunie   02 Privind  aprobarea servirii mesei  la Cantina de Ajutor Social pentru 
TRIFINA VIORICA. 

298 iunie   03 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitului SOLCANU 
IONUȚ conform Legii 448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

299 iunie   04 Privind  acordarea gradației 3 dlui GRIGORE RĂZVAN-ALEXANDRU, 
inspector de specialitate, in cadrul Direcției administrația piețelor din 
subordinea Primarului Municipiului Fălticeni. 

300 iunie   04 Privind  acordarea gradației 3 dnei GÎSCĂ MIHAELA-MARIA, asistent 
medical în cadrul Compartimentului de asistență  socio-medicală –
Cabinete școlare din subordinea  Primarului Municipiului Fălticeni. 

301 iunie   04 Privind acordarea gradației 5 dnei DUCEAG ANTONICA VERONICA, casier, 
in  cadrul Bazei de Agrement ‚ „Nada Florilor” din subordinea Primarului 
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Municipiului Fălticeni. 

302 iunie   04 Privind acordarea gradației I dnei AVRAMIA PETRONELA, asistent personal 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

303 iunie   04 Privind acordarea gradației I dnei DUMITREASA MIHAELA, asistent 
personal din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

304 iunie   04 Privind acordarea gradației  5 dlui CERVINSCKI CONSTANTIN, asistent 
personal din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

305 iunie   04 Privind acordarea gradației  3 dlui FÎNTÎNARU GHIORGHITĂ, asistent 
personal din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

306 iunie   04 Privind numirea unei comisii care să constate diferența de consum real de 
combustibil indicat de computerul de bord și cel înscris în cartea tehnică a 
autoturismului MERCEDES-BENZ, model SPRINTER. 

307 iunie   04 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de bază acordate 
persoanelor implicate în pregătirea și implementarea proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

308 iunie   07 Privind  acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile Legii nr. 
416/2001, familiei reprezentate de dna SOPON MARIANA. 

309 iunie   07 Privind  acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile Legii nr. 
416/2001, familiei reprezentate de dnul MITREA VLADIMIR. 

310 iunie   08 Privind încadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a dnei SOLCANU 
FLOAREA, în funcția  contractuală de asistent personal. 

311 iunie   08 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna TIMOFTE MIHAELA. 

312 iunie   08 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna ANDRONIC ANDRA ELENA. 

313 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna BLAJINSCHI ELENA. 

314 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna FÂNU MARIN MARIA. 

315 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna  RADU MARIANA GABRIELA. 

316 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna CORDUS MARIA. 

317 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna DOCHIȚA MIHAELA DORINA. 

318 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
reprezentată de dna DOCHIȚA CĂTĂLINA OANA. 

319 iunie   08 Privind  reorganizarea Comisiei de recepție, de punere în funcțiune și de 
stabilire a duratei de funcționare a mijloacelor fixe aparținând 
Municipiului Fălticeni. 

320 iunie   08 Privind  reorganizarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
aferente obiectivelor de investiții derulate de către Primăria Municipiului 
Fălticeni. 

321 iunie   09 Privind constituirea Comisiei de verificare a stadiului de realizare a 
obiectivelor de investiții pentru care au fost efectuate plăți în perioada 
2019-2020. 

322 iunie   09  Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții „Restaurare monument istoric - Muzeul 
Fălticenilor Vasile Ciurea, Municipiul Fălticeni, Județul Suceava”. 

323 iunie   10 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional acordat sub 
formă de tichete sociale pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 
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Legea 248/2015 modificată prin Legea 49/2020. 

324 iunie   10  Privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectelor sportive depuse la 
procedura de selecție de proiecte pentru atribuirea finanțării 
nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2021. 

325 iunie   10 Privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectelor culturale depuse la 
procedura de selecție de proiecte pentru atribuirea finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2021. 

326 iunie   10 Privind delegarea atribuțiilor conferite primarului de O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 
precum și de alte acte normative, domnului administrator public, prof. 
ALEXANDRU RĂDULESCU. 

327 iunie   10 Privind delegarea atribuțiilor conferite primarului de O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 
precum și de alte acte normative, domnului director executiv al Direcției 
de Investiții, ing. SILVIU - HARALAMBIE RUSU. 

328 iunie   10 Privind delegarea atribuțiilor conferite primarului municipiului Fălticeni 
privitoare la derularea proiectelor de investiții cu finanțare europeană, 
domnului director executiv al Direcției de Investiții, ing. SILVIU-
HARALAMBIE RUSU. 

329 iunie   11 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea 
expertului cooptat pentru Furnizarea produse  pentru obiectivul „Achiziție 
tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității 
didactice on-line în municipiul Fălticeni, județul Suceava”- cod 
SMIS144047. 

 


