
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                                                                          

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în 

Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 
25932/15.11.2019; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Pieţelor înregistrat sub nr. 
28491/12.12.2019; 
 - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 
348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
    În conformitate cu prevederile 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 136, alin. 10 şi 
art. 139, alin. 3, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. – Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 
situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2020 – 31.12.2020. 
           Art.2. – Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa 
Agroalimentară Fălticeni se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 15 lei/m.p./lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 25 lei/m.p./lună; 
           Art.3. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
este de 38 lei/m.p./lună. 
           Art.4. – Taxele pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



           Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Administraţia Pieţelor.  

 

                      
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local,  ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                             
                                                                                             
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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                                                                     ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Fălticeni pentru anul şcolar 2020 - 2021 

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
27463  / 03.12.2019; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 27465 /03.12.2019; 
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava înregistrată sub nr. 26338 /20.11.2019; 
- avizul conform nr. 11968/10.12.2019 emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava;  

      -    avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;               

În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
prevederilor art. 24 şi art. 25, alin.1 din Ordinul nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d şi alin. 7, lit a, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.1: Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Fălticeni, pentru anul şcolar 2020 - 2021, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, precum şi 
unităţile de  învăţământ din municipiul Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
                                                
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                  
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social 
 

 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
          - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 20798/20.09.2019;  
          - raportul de specialitate al Direcţiei de asistenţă socială înregistrat sub nr. 28288/10.12.2019; 
          - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement;               
  În baza prevederilor art. 2, alin. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi 
private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 
persoanelor vârstnice, art. 8, alin. 2 şi art. 15 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 
social;  
 În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social la 19 lei/zi/persoană. 

Art.2. Majorarea prevăzută la art. 1 va fi inclusă în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 
2020. 

Art.3.Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate de specialitate,  va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                             
                                                                                                                                                                                      
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
 
 
 
 
 Fălticeni: 19.12.2019                           
 Nr. 208 

                        
 



                                                                
                                                                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

 privind darea în administrare Spitalului Municipal Fălticeni a unui imobil, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni 

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

             -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 28035/09.12.2019;  
           - raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
28037/09.12.2019; 
          - contractul de vânzare autentificat sub nr. 5344/14.11.2017; 
          - prevederile HCL nr. 211/18.12.2017 privind includerea în domeniul public/privat al 
Municipiului Fălticeni a trei imobile şi stabilirea destinaţiei acestora; 
  - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;               

 În temeiul prevederilor art. 108, lit. a, 297, alin. 1, lit. a, art. 354, 355, 362, alin.1 şi 3,  
art. 299 şi 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
ale prevederilor art. 867 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 1 din O.G. nr. 70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 136,   alin. 10  

şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
           Art.1. Se aprobă darea în administrare Spitalului Municipiului Fălticeni a imobilului   
(apartament compus din două camere şi dependinţe în suprafaţă totală de 56,52 m. p.), 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, având datele de identificare prevăzute în 
anexa nr. 1, situat în municipiul Fălticeni, B-dul. 2 Grăniceri, bl. 3, sc. A, ap. 17, înscris în 
Cartea Funciară nr. 31015–C1-U3, în vederea repartizării acestuia în condiţiile legii, ca 
locuinţă pentru medici. 

            Art.2. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe baza de 
protocol de predare – primire încheiat între părţi. 
           Art.3.  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



            Art.4.  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                      
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni 
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                      
             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                              jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
            privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 22195/ 04.10.2019 
 - raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 22218 / 07.10.2019; 
 - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;               

-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Titlul IX, din legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare: 
-Hotărârea Consiliului Local nr.61/29.05.2013 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul şi 

extravilanul municipiului Falticeni; 
-Hotărârea Consiliului Local nr.65/15.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

in anul fiscal 2020 cu rata inflației în procent de 4.6% ; 
- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănataţii  cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ c”, art. 136, alin. 10 si art. 139, 

alin.3, lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe 
sau cote procentuale, pentru anul 2020, astfel cum sunt redate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta  hotărâre. 

Art.2. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%, asupra valorii impozabile a 
clădirii, determinată  în anexa la prezenta hotărâre. 

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, determinată conform anexei la prezenta hotărâre.Suprafaţa 
construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor 
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, 
exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. Dacă 
dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 
suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu 
un coeficient de transformare de 1,4. 



Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 
amplasată clădirea, cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii, prevăzut în tabelul 
de la al.(6) al Art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 
apartamente, coeficientul de corecţie corespunzator rangului localitatii se reduce cu 0,10. 

Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 
urmează: 

a)cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă; 

b)cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c)cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

Art.3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  1.3 % asupra valorii care poate fi: 

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 
de referinţă;  

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă; 

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

Art.4 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art.3, impozitul se 
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată conform 
anexei la prezenta hotărâre. 

Art.5 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform art.2 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 
conform art. 3 sau 4. 

Art.6 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a 
clădirii. 

Art.7 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Art.8 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.9  În cazul în care proprietarul clădirii, persoana juridica, nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 
7.5%. 

Art.10 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform art. 6 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 
conform art. 7 sau 8. 

Art.11. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 
impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, cumulat pentru fiecare categorie 



de impozit, de către persoanele fizice si juridice  până la data de 31.03.2020, se acordă o 
bonificaţie de 10%.  

 Impozitul annual pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al Municipiului Falticeni de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, fără bonificaţie 

Art.12. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
Art.13. Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante se va publica in 

conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala  
Art.14. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 

anul 2020 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2020. 
Art.15. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi instituţiile subordinate 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
   
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                       
                                                                                                                                                                                      
               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                          jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii  de la plata majorărilor/penalitățilorde intârziere aferente 
impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de către persoane 

juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, 
asociatii familiale de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Falticeni, 

conform HCL nr.124/29.07.2019 
  

           Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub 

nr. 28279/10.12.2019; 
- raportul de specialitate al Serviciului impozite şi taxe locale înregistrat sub nr. 

28333/11.12.2019; 
 - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura;             

           - Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

- Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 
nr.21/1996, aprobate cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 20/2015; 

- prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(6) din Legea nr.207/2015, privind Codul de 

procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- HCL nr. 124/29.07.2019 privind Schema de ajutor de minimis reprezentând 

scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la 
plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, 

intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. (b) și alin. (4), lit.c), art.136, alin.(10) , art. 
139,  alin. (3), lit (c) din O.U.G  nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

  
HOTĂRĂŞTE: 

  



        Art.1. Se aproba scutirea in cota de 100% de la plata  majorărilor/penalitătilor de 

intarziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele 
juridice intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale de pe raza municipiului Fălticeni, potrivit HCL nr. 124/29.07.2019, conform anexei 
la prezenta hotarare. 

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul impozite și taxe, va asigura ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
  
 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                       
                                                                                                                                                                                      
               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                              jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor 
suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni 

 
 

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
28462/12.12.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii, Compartimentului 
fond funciar şi Compartimentului juridic înregistrat sub nr. 28493/12.12.2019; 
        -  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;             

- cererile înregistrate la nr. 14533/28.06.2019, 2462/31.01.2018, 8885/12.04.2019, 
10583/09.05.2019,11094/15.05.2019, 16544/24.07.2019, 13079/11.06.2019, 16543/24.07.2019, 
16543/24.07.2019, 16545/24.07.2019, 17453/05.08.2019  prin care  solicita concesionarea directă a 
unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni, în vederea extinderii 

construcțiilor existente; 
În temeiul prevederilor art. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 108, lit. b,  art. 302 – 
331, art. 354 și art.362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor 

suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                       
                                                                                                                                                                                      
                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de 
teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și carte funciară 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 28543 /12.12.2019; 

      - raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii, 
Compartimentului fond funciar, Compartimentului juridic şi Compartimentului administrarea 
domeniului public/privat înregistrat sub nr. 28603/13.12.2019; 

- procesul-verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea/actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 
28250 /11.12.2019; 

- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;             

       În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și 
publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 888 din 

Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare  

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, 
lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
   Art.1: Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor 

suprafețe de teren prevăzute în planurile de situație anexate, în vederea înscrierii dreptului 
de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară, după cum urmează: 
 

Denumire 
 

Elemente de identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN Municipiul Fălticeni, str. 
Republicii, (zona bl.19, 

Sc.D), (categoria de folosință 

22 2504,10 

file:///C:/Users/busui/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199342/00175756.htm
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– curți-construcții) 

TEREN  Municipiul Fălticeni, str. 

Magazia Gării, județul 
Suceava,(categoria de 

folosință –curți-construcții) 

739 65635,46 

TEREN Municipiul Fălticeni, str. 

Botoșanilor, nr.12, județul 
Suceava,(categoria de 

folosință –curți-construcții) 

26 2305,75 

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

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                 
                                                       
                                                                                                                                                                                      
                
 
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTARARE 

privind trecerea unor bunuri imobile din  domeniului public al Municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia  

 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

    Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la 

nr.  28549 din 12.12.2019;  
-  raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii, 

Compartimentului fond funciar, Compartimentului juridic şi Compartimentului 
administrarea domeniului public/privat înregistrat sub nr. 28603/13.12.2019; 

- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura;            

 În temeiul prevederilor art. 361, alin. 2 – 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art. 136, alin. 10 și 
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Fălticeni, judeţul 
Suceava, în domeniul privat al acestuia, a urmatoarelor imobile înscrise în Inventarul 
bunurilor imobile care apartin domeniului public al Municipiului Fălticeni la pozitia nr. 415, 
după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea imobilului Număr de 
inventar 

Valoarea de 
inventar 

- lei- 

1 TEREN, 225 m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. 

Victoriei, f,n, , județul 
Suceava, CF 31826 – UAT 
Fălticeni 

21214386 24856,28 

2 TEREN, 291 m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. Ion 

222035 21439,22 



Creangă, nr.19, județul 
Suceava, CF 402010 – UAT 
Fălticeni 

 
 Art.2: Anexa la Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului public al 

Municipiului Fălticeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 
101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 
           Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local,  ing.Gheorghe Arteni                                                  
                                                       
                                                                                                                                                                                     
                
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40157,  proprietatea privată a  
municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A,  în două corpuri de 

proprietate 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de  domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.  28547 / 12.12.2019; 
     - raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii şi Compartimentului 

administrarea domeniului public/privat înregistrat sub nr. 28606/13.12.2019; 
         -  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;            

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările 
ulterioare și ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. g 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1.  Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40157  în suprafață de 18383 
m.p.,  proprietatea privată a  Municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A, în două corpuri 
de proprietate, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv: 

a) un corp de proprietate cu suprafața  S1 = 17773 mp, pe care sunt amplasate 11 
construcții; 

b) un corp de proprietate cu suprafața  S2 = 610 mp,  
              Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului 
pentru administrarea/gestionarea domeniului public/privat şi Serviciului  juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 
                     
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                                                                                                                                                                                                           
                
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 

28545 / 12.12.2019; 
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii, Compartimentului 

fond funciar, Compartimentului juridic şi Compartimentului administrarea domeniului 
public/privat înregistrat sub nr.28604/13.12.2019; 

- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;            

- prevederile H.C.L. nr. 158/26.09.2019, H.C.L. nr. 174/29.10.2019 și H.C.L. nr. 
189/25.11.2019 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor bunuri 
imobile în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte 
funciară; 

- extrasele de carte funciară privind bunurile imobile în cauză; 
- nota internă a Compartimentului mediu înregistrată sub nr. 28621/13.12.2019; 

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a 

cadastrului și publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 
3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

     Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
 

Secțiunea I – Bunuri imobile 

Nr. 
inent

ar 

Codul 
de 

clasific
are 

Denumir
ea 

Bunului 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

Valoarea de 
inventar 

(mii lei) 

Situaţia juridică 
actuală 
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file:///C:/Users/busui/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199342/00175756.htm


folosință 

0 1 2 3 4 5 6 

222024 - TEREN  

în suprafață de 244 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., 
județul Suceava, înscris în cartea 
funciară nr. 40218 

2019 22,912 

H.C.L. nr. 
158/26.09.2018 
C.F. nr. 40218, 
UAT Fălticeni 

222028 - TEREN 

în suprafață de 22 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Maior 
Ioan, zona bl.3, f.n., având 
cadastral 40465 

2019 2,926 

H.C.L. nr. 
174/29.10.2019 
C.F. nr. 40465, 
UAT Fălticeni 

222029 - TEREN 

în suprafață 20 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Republicii, 
zona bl.36, având numărul 
cadastral 40464 

2019 2,276 

H.C.L. nr. 
174/29.10.2019 
C.F. nr. 40464, 
UAT Fălticeni 

222025 - TEREN 

în suprafață 25 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul 2 
Grăniceri, f.n., având numărul 
cadastral 40477. 

2019 2,008 

H.C.L. nr. 
158/26.10.2019 
C.F. nr. 40477, 
UAT Fălticeni 

222031 1.3.1.7.1. DRUM 

cu îmbrăcăminte din balast,  în 
suprafață de 19m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. Vasile 

Ciurea, având numărul cadastral 
40478 

2019 1,982 

H.C.L. 
nr.189/25.11.2019 

C.F. nr. 40478, 
UAT Fălticeni 

222032 1.3.1.7.1. DRUM 

cu îmbrăcăminte din balast, în 
suprafață de 833m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. Vasile 

Ciurea, având numărul cadastral 
38333 

2019 8,690 

H.C.L. 
nr.189/25.11.2019 

C.F. nr. 38333, 
UAT Fălticeni. 

       Art.2: Se aprobă modificarea anexei la Inventarul bunurilor imobile care aparțin 
domeniului privat al municipiului Fălticeni(poziția nr. 430) în sensul înscrierii suprafeței de 
27 m.p. teren situat pe str.Ana Ipătescu, nr. 6, având valoarea de inventar: 3352,14 lei. 

   Art.3: Prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 privind aprobarea Inventarului  

bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Fălticeni se modifică și se 
completează în mod corespunzător. 
              Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                                                                                                                                              
            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgență al Municipiului Fălticeni 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 

înregistrată la nr. 28545 / 12.12.2019; 
- raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă înregistrat 

sub nr. 19375/03.09.2019; 
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

În temeiul prevederilor art. 33, alin. 3 şi 7 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 
1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntary din serviciile voluntare de 
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 
1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

     Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgență al Municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                    
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                                                                                
                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
                                  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 

la data de 30.11.2019 
 

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

- referatul de aprobare al proiectului de hotarare, înregistrat la nr. 28651 din 
13.12.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 
28659/13.12.2019; 

             -    avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
         În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 10 ?i 
art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.11.2019, 
conform Anexei nr.1. 
         Art.2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate 
integral sau partial din venituri proprii la data de 30.11.2019, conform Anexei nr.2. 
         Art.3  - Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la data de 
30.11.2019, conform Anexei nr.3. 
        Art.4 - Anexele nr. 1 –3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.5 -  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni                                                   
                                                                              
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                               
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unui  post din cadrul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
                 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.   
29018/18.12.2019; 
                - adresa Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni înregistrată sub nr. 
681/17.12.2019;  
 - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat sub nr. 
29028/18.12.2019; 
             -    avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement; 

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi 
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. –   Se aprobă transformarea postului de supraveghetor în post de muncitor 
calificat IV din cadrul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni. 
             Art.2. – Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni va duce la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.      
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Consilier local, ing. Gheorghe Arteni                                                   
                                                                             
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc    
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                                                              R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 29112 / 19.11.2019 
                                                                       

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 
29111 din 19.12.2019; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 29113/19.12.2019 
-  referatul nr. 29110 din 19.12.2019 de la Serviciul financiar-contabilitate; 
-  adresa nr. 17016 din 16.12.2019 de la Spitalul Municipal Falticeni; 

-  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

În baza prevederilor art.19 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

       În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 

139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare;       

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 

Art.2:  Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau 

partial finantate din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2. 

  Art.3:  Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

  Art.4: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ing.Gheorghe Arteni 
                                                                                                                
                                                                                                               
            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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