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

H O T Ă R Â R E 
privind participarea Municipiului Fălticeni la Programului de stimulare a innoirii a Parcului 

auto naţional pe anul 2013 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.14977/24.07.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 14978/24.07.2013;  
                   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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36, lit. m din Ordinul nr. 1239/2013 pentru aprobarea Ghidului de 
finaţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9 şi  art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1.  –  Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni la Programului de stimulare a innoirii 
a Parcului auto naţional pe anul 2013, în vederea achiziţionării unui autoturism, în condiţiile legii. 

 Art.2.  –  Se emite acordul de casare a autovehiculului Dacia 1307 PICK – UP T – nr. de 
înmatriculare SV 03 XZT, anul fabricaţiei 1997, aflată în proprietatea Municipiului Fălticeni. 
             Art.3. – Valoarea totală a finanţării solicitate (prima de casare) este de 6.500 lei, la care se 
adaugă un eco – bonus în valoare de 500 lei, iar diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de 
achiziţionare a autoturismului nou se asigură de la bugetul local al municipiului Fălticeni. 
             Art.4. – Datele de identificare ale autovehiculului uzat care urmează a fi casat prin 
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional sunt prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre; 
             Art.5. - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                            

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 89                    



 

   ROMÂNIA            
              JUDEŢUL SUCEAVA 

           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
               CONSILIUL LOCAL                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei muncipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor 

subordonate 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 

nr. 12975/28.06.2013; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 

12976/28.06.2013;   
- avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 27251/22.07.2013; 

               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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si 
de agreement, Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
             În baza prevederilor art. 107 şi 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 
XVI, alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III din 
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi ale O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor 
la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi 
art. 50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1. Se aprobă organigrama municipiului Fălticeni, conform anexei nr. 1 ; 
 Art.2. Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate, conform anexelor nr. 2 ; 
 Art.3. Se aprobă statul de funcţii al Muzeului de Artă « Ion Irimescu » Fălticeni, 
conform anexei nr. 3 ; 
           Art.4. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi intră în vigoare 
la data de 01.08.2013. 



           Art.5. Începând cu data de 01.08.2013 se abrogă prevederile HCL nr. 
90/25.10.2012. 
           Art.6.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.             

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                      

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 

 

Fălticeni, 24.07.2013 

Nr. 90                   
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni 

 

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

              -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 12977/28.06.2013;  
         -   referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 12978 din data de 28.06.2013; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile 
care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 
               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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 47 şi art. 122  
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa 
nr. 1şi identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 - 7;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                      

                                                                                               Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 91     
  



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

                                                                                                               
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unor unităţi locative  aflate în proprietatea/administrarea municipiului 
Fălticeni 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   sub  
nr. 14786/19.07.2013; 
            - referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 14664/18.07.2013, 13943/11.07.2013 şi 
nr. 13537/08.07.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub 
nr.14668/18.07.2013; 
 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 învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

            În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 42 şi 43 
din  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 În conformitate cu ;prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 şi 
art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 2, d-nei Frăsina Laura.; 
               Art.2: Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 11, d-nei Popa Carmen; 
               Art.3: Se aprobă repartizarea unei locuinţe sociale, situată pe str. Izvor, bl. 3B, ap. 16, d-
lui Torac Gabi Edmond;  
               Art.4: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 
legii. 
               Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate.                   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                      

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 93                    



 
            R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
        CONSILIUL LOCAL        
                                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea dreptului de administrare a platformei de stocare temporară pentru 
deşeuri, proprietatea publică a municipiului Fălticeni,  către S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
12981/28.06.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 12982/28.06.2013;  
- prevederile H.C.L. nr. 51/17.05.2013 privind aprobarea proiectului „Construire platformă 

de stocare temporară pentru deşeuri în municipiul Fălticeni” 
           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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 867 şi urm. din Codul civil; 
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. a şi  art. 45 , alin. 3 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 transmiterea dreptului de administrare a platformei de stocare 

temporară pentru deşeuri, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situată pe str. Antileşti, f.n.,  
către S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni.  

Art.2. –   Dreptul de administrare al bunului prevăzut la art. 1 se transmite pe durata 
valabilităţii contractului de concesiune a serviciului, prin protocol încheiat între părţi. 
            Art.3. –   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                      

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 95                   
                      



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2013 
 

 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 14435/17.07.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 14436/17.07.2013;  
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 12757/26.06.2013, nr. 

13057/01.07.2013, nr. 14420/16.07.2013 şi nr. 14308/15.07.2013;  
  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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si 
de agrement, si 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, tineretului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 
şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli de deplasare pentru luna iunie  2013, plată ce se asigură din bugetele alocate 
unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   

                      

       
                                                                                         Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                         Mihaela Busuioc             

 

 
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 96                    



 

                        
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                      
 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului intern al Spitalului Municipal Fălticeni 
 

 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12987/28.06.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
12988/28.06.2013;  

- adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 3337/10.06.2013;  
  În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b,  art. 45, alin. 1, şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1: Se aprobă Regulamentul intern al Spitalului Municipal 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 Maria Dulgheriu                                                                                   
                   
    

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 

 
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 97                  



 
           R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
        CONSILIUL LOCAL        
                                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Actelor adiţionale la contractele nr. 15/12.04.2006  şi nr. 85/31.05.2006 de 
prestare a serviciului de salubrizare, încheiate între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM 

S.A. Fălticeni 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
12979/28.06.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 12980/28.06.2013;  
             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 si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 14 şi  art. 45 , alin. 1 din Legea 215 / 2001 
a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 
Art.1.  –   Se aprobă Actelor adiţionale la contractele nr. 15/12.04.2006  şi nr. 85/31.05.2006 

de prestare a serviciului de salubrizare, încheiate între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. 
Fălticeni, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                      

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
 
Fălticeni, 24.07.2013 
Nr. 98                   


