
                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL    
                 HOTĂRÂRE 
 privind acordarea dreptului de superficie proprietarilor de  construc ţii amplasate 

pe terenuri apar ţinând domeniului privat al municipiului F ălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
12981/02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 12982/02.07.2012;  
În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 693 – 702 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. art. 45, alin. 3, art. 49 şi art. 121, alin. 2 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1:  Se acordă dreptul de superficie proprietarilor de construcţii amplasate pe terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, în vederea intrării în legalitate şi 
respectării reglementărilor din documentaţiile de urbanism. 

 Art.2:  Dreptul de superficie pentru construcţiile care se încadrează în prevederile P.U.G. 
şi P.U.Z. se acordă pe o durată de 10ani, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului cu acordul 
ambelor părţi. 
             Art.3:  Preţul ce va fi achitat pentru acordarea dreptului de superficie se stabileşte, 
conform Raportului de evaluare întocmit de SC ART-EGO GROUP SRL Fălticeni, înregistrat la nr. 
14075/16.07.2012, după cum urmează: 

- teren zona A – 214,96 lei/m.p.; 
- teren zona B – 113,73 lei/m.p.; 
- teren zona C – 95,53 lei/m.p.; 
- teren zona D – 65,51 lei/m.p. 

 Art.4:  Plata superficiei se face în termen de maxim 3 ani, în rate lunare egale, actualizate cu 
indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

Art.5:  Se aprobă contractul – cadru de acordare a dreptului de superficie prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       ing. Sabin Ghilea                                              Contrasemneaz ă  

            SECRETAR MUNICIPIU  
cons.jr.Mihaela Busuioc 

Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 55 



 



 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL                                     
 

                 HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al municipiului F ălticeni în 

consiliile de administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat  
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  12961/02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 
12962/02.07.2012; 

 În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1),  art. 45, alin.(1) şi art. 49 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1:  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum 
urmează: 

 
1. ing.MOGOŞ EUGEN 
2. ing.BĂRĂSCU CRISTIAN 

1. Colegiul Na ţional "Nicu Gane" 

3. ing.GHILEA SABIN 
1. dr.CORDUNEANU IOAN 
2. AMARIEI VASILE 

2. Colegiul Agricol 

3. prof.MIHAI IOAN 
1. AMARIEI VASILE 
2. ing.ILIE CORNELIA 

3. Colegiul Tehnic "Mihai B ăcescu" 

3. ing.ARTENI GHEORGHE 
1. prof.MIHAI IOAN 4. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 1 " Al .I. 

Cuza" 2. DOMINTE VIOREL 
1. ing.PINTILIE MATEI-CONSTANTIN 5. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 2 " Ion 

Irimescu" 2. prof.BĂRBĂCUŢ MIHAELA 
6. Sc. gen. cu cl. I -VIII nr. 3 " Mihail 1. prof.BULBOACĂ CONSTANTIN 



Sadoveanu" 2.prof.SBURLEA VASILE 
1. ing.BULAICON CONSTANTIN 7. Sc. gen. cu cl. I-VIII nr. 6 " Ioan 

Ciurea" 2. prof.MATEI GABRIEL 
8. G.P.N. nr. 7 "Voinicelul” 1. ed.DULGHERIU MARIA 
9. G.P.P. nr. 4 "Pinocchio" 1. ed.DULGHERIU MARIA 
10. Grădini ţa Special ă 1. ing.MOGOŞ EUGEN 

1. ARTENI COSTEL 11. Clubul Copiilor şi Elevilor 
2. dr.CORDUNEANU IOAN 

  
 

            Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ing. Sabin Ghilea                                                                       
 

Contrasemneaz ă  
          SECRETAR MUNICIPIU  
           cons.jr. Mihaela Busuioc 

 
 
 
Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                        ROMÂNIA                                                                                                                     
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                CONSILIUL LOCAL  
 
     

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 20 12 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 14467 / 20.07.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 14468 / 
20.07.2012; 
În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului 
educaţiei, cercetării, tinetetului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei 
cadrelor didactice;  
         În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. 
a şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1:   Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli de deplasarepentru luna iunie 2012 , plată ce se asigură din bugetele alocate 
unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiilor de 
învăţământ cu personalitate juridică subordonate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ing. Sabin Ghilea    
 

    Contrasemneaz ă  
SECRETAR MUNICIPIU  
cons.jr.Mihaela Busuioc 

 
 
Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 59 



 
 
 
 
Anexa la H.C.L. nr.  59 / 26.07.2012 
 

 
 

Nr. 
crt.  

Denumirea unit ăţii de înv ăţământ  Număr cadre 
didactice 

beneficiare 

Cuantum total 
/unitate 

învăţământ 
iunie 2012 

1. Colegiul Agricol 
 

3 647 lei 

2. Colegiul Tehnic “ Mihai Băcescu”  
 

13 2.271,81 lei 

3. Şcoala cu clasele I – VIII  nr. 1 “ Al. 
I. Cuza”  

4 388 lei 

4. Şcoala cu clasele  I – VIII  nr. 2 “Ion 
Irimescu”  

1 150 lei 

 TOTAL 
 

 3456,81 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

   
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local al Municipiului F ălticeni în 
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii educa ţiei din cadrul unit ăţilor de 

învăţământ preuniversitar din Municipiul F ălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 12973 / 02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 12974/ 02.07.2012; 

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art.11, alin.1 şi alin.4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75 / 2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”,pct.1,  art. 45, alin.1 şi 
art. 50 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1:  Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în Comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea institu ţiei de înv ăţământ Numele şi prenumele 
consilierului local 

1. Colegiul Naţional „Nicu Gane” ing.ARTENI GHEORGHE 
2. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” prof.BULBOACĂ CONSTANTIN 

3. Colegiul Agricol ing.MOGOŞ EUGEN 
4. Şcoala Generală nr. 1 „Alexandru I. Cuza” ing.PINTILIE MATEI-CONSTANTIN 

5. Şcoala Generală nr. 2 „Ion Irimescu” ed.DULGHERIU MARIA 
6. Şcoala Generală nr. 3 „Mihail Sadoveanu” DOMINTE VIOREL 
7. Şcoala Generală nr. 6 „Ioan Ciurea” ing.BĂRĂSCU CRISTIAN 
8. Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 „Voinicelul” prof.SBURLEA VASILE 
9. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 „Pinocchio”. ing.GHILEA SABIN 
10. Grădiniţa Specială prof.MATEI GABRIEL 
11. Clubul Copiilor şi Elevilor prof.BĂRBĂCUŢ MIHAELA 

Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor numite. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       ing. Sabin Ghilea                                              Contrasemneaz ă  

SECRETAR MUNICIPIU  
cons.jr.Mihaela Busuioc 

Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 60 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI   
                CONSILIUL LOCAL 
 
    

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentan ţilor Consiliului local în consiliul de administra ţie 

al Spitalului Municipal F ălticeni 
 
 

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

     -  expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 12969/02.07.2012; 
     -  raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
12970/02.07.2012;   

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 186, alin. 1,2, 4 şi 7 lit. i din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin.6, lit.”a”, pct. 3,  art.45, 
alin. 1, lit.”a” şi art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1: Se desemnează în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni 
următorii consilieri locali: 
                 1. ing.ILIE CORNELIA - membru titular; 
                 2. AMARIEI VASILE - membru titular; 
       3. dr.CORDUNEANU IOAN - membru supleant; 
                 4. prof.BULBOACĂ CONSTANTIN - membru supleant. 
 Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate şi Spitalului Municipal Fălticeni. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ing. Sabin Ghilea    
 

Contrasemneaz ă  
         SECRETAR MUNICIPIU  

cons.jr.Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 61 



          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI                            
                CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului  Local al Municipiului 

Fălticeni în Consiliul etic ce func ţionează în cadrul 
 Spitalului Municipal F ălticeni  

 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12967/02.07.2012;  
           - raport de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 12968/02.07.2012;  

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 185, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor  
art.1, alin.1, lit. „b”  din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1209 / 04.10.2006 pentru 
aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul 
spitalelor publice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 3 şi art. 49, 
alin.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se desemnează d-na consilier local, ed. DULGHERIU MARIA , în Consiliul 
etic ce funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni.    

Art.2.    Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
numite şi Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ing. Sabin Ghilea    
 

   Contrasemneaz ă  
           SECRETAR MUNICIPIU  

cons.jr.Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 62 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

 
                 HOTĂRÂRE 

 privind reorganizarea Comisiei locale de ordine public ă şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi func ţionare a acesteia  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 12963/02.07.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare înregistrat la nr. 
12964/02.07.2012;  
În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 45, alin. 1 şi art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1:  Se reorganizează Comisia locală de ordine publică a Municipiului Fălticeni, în 
următoarea componenţă: 

1. prof.Gheorghe-Cătălin Coman – primarul municipiului Fălticeni; 
2. comisar-şef Ioan Nichitoi - şeful Poliţiei municipiului Fălticeni; 
3. şeful Poliţiei Locale Fălticeni; 
4. cons.juridic Mihaela Busuioc – secretarul municipiului Fălticeni; 
5. ec.Gheorghe Aldea – viceprimar/consilier local; 
6. prof.Ioan Mihai - consilier local; 
7. Viorel Dominte - consilier local. 

Art.2:  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de 
ordine publică a Municipiului Fălticeni, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ing. Sabin Ghilea    
 

Contrasemneaz ă  
          SECRETAR MUNICIPIU  

cons.jr.Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 63 



R O M Â N I A  
 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI       
CONSILIUL LOCAL                  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea componen ţei Comisiei sociale de repartizare a unit ăţilor 

locativeaflate în administrarea/proprietatea Munici piului F ălticeni  
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12971/ 02.07.2012;  
 - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 12972/02.07.2012; 

În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 14, alin. 3 şi 5 din Normele Metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin. 6, lit.”a”, pct. 17, art. 45, 
alin.1 şi art. 49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1. – Se aprobă componenţa Comisiei sociale de repartizare a unităţilor 
locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
 1. Primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe-Cătălin Coman; 
 2. Viceprimarul municipiului Fălticeni, ec. Gheorghe Aldea; 
 3. un reprezentant al Compartimentului juridic; 
 4. consilier local, prof. Gabriel Matei; 
 5. consilier local, ing. Sabin Ghilea. 

Art.2. –  Prevederile H.C.L. nr. 69/17.07.2008 se abrogă. 
Art.3. – Comisia socială de repartizare a unităţilor locative aflate în 

administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni va fi numită prin dispoziţia primarului 
municipiului Fălticeni. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ing. Sabin Ghilea                                                                    
Contrasemneaz ă  

SECRETAR MUNICIPIU  
cons.jr.Mihaela Busuioc 

Fălticeni, 26.07.2012  
 Nr. 64 



 



 



            

 
 
 


