
                       ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI                      
                CONSILIUL LOCAL                                                            
 
                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele 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. 
10581/27.05.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică înregistrat sub 
nr. 10582/27.05.2013; 

            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, 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. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4,  art.45, alin.2, 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 aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului 
Fălticeni" în perioada 18 - 21 iulie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
    Art.2:  Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de   55.000 lei 
pentru organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni". 
               Art.3:  În scopul aniversării cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie se aprobă alocarea sumei 
de 20.000 lei. 
               Art.4:  Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 
               Art.5:  Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va urmări modul de 
colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului " Zilele Municipiului 
Fălticeni". 
               Art.6.: Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică  va coordona organizarea 
Programului " Zilele Municipiului Fălticeni. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   
                            

                                                                                         Contrasemnează  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc             
Fălticeni, 27.06.2013 
Nr. 72 
  



                        
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2013 

 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 10441/24.05.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 10442/24.05.2013;  
     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, 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 deplasare pentru luna mai  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, 27.06.2013 
Nr. 74                       

  



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                     
                                                       

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea a şase suprafeţe  
de teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unor 

construcţii provizorii pentru comercializarea florilor 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr.10572/27.05.2013; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat 
la nr. 10573/27.05.2013; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea 
următoarelor suprafeţe de teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea 
amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializarea florilor: 

1. trei suprafeţe de teren a câte 20 mp fiecare, situate în Piaţa Nada Florilor; 
2. o suprafaţă de 15 mp teren situată pe str. Republicii (zona blocului nr. 27) ; 
3. două suprafeţe de teren a câte 15 mp fiecare, situate în Piaţa Agroalimentară 

Fălticeni 
          Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică cu strigare organizată pentru 
închirierea a şase supafeţe teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea 
amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializarea florilor, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
          Art.3:  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 23 lei/m.p./lună; 



          Art.4: Durata închirierii este de 12 luni, începând cu data semnării contractelor, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, pentru aceeaşi perioadă şi cu condiţia achitării la 
zi a obligaţiilor către bugetul local. 
          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, 27.06.2013 
Nr. 75                 
  



 
                        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. 10388/24.05.2013;  
        -   referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 10387 din data de 24.05.2013; 
        -  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 - 5;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1- 5 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, 27.06.2013 
Nr. 76                   



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

                                                                                                        
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea a două locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 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. 12393/20.06.2013; 
             - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat sub nr.                   
12394/20.06.2013;  
  -  cererile de reziliere a contractelor de închiriere formulate de către numiţii Moroşanu Iulian 
şi Pavăl Viorel şi înregistrate sub nr. 9509/14.05.2013 şi nr. 9698/16.05.2013; 
            - referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 11158/05.06.2013 şi nr.11114/04.06.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub nr. 
12132/17.06.2013; 

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 
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; 
 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. B, ap. 7, d-lui Ţăranu Sergiu Ionuţ.  
               Art.2: Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 16, d-nei Guia Pavel Irina. 
               Art.3: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 
legii. 
               Art.4: 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, 27.06.2013 
Nr. 78                 



 
                        ROMÂNIA 
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind restructurarea şi modificarea unor funcţii publice din statul de funcţii  

al aparatului  de specialitate al primarului municipiului 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. 10583/27.05.2013 ; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. 
10584/27.05.2013 ; 
            În temeiul prevederilor art. 107, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, precum şi art. III din OUG nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/14.03.2011; 
 Adresa nr. 17967/C.An./2012 a Instituţiei prefectului – Judeţul Suceava, prin care ne-
a redus cu 2 posturi numărul maxim de posturi pentru anul 2013; 

 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 restructurarea şi transformarea următoarelor funcţii publice din 
statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, după cum 
urmează : 

1. Restructurarea unei funcţii publice de auditor, gradul profesional superior din cadrul 
Compartimentului de audit ; 

2. Restructurarea unei funcţii publice de poliţist local, gradul profesional asistent din 
cadrul Compartimentului cu atribuţii de evidenţă a persoanelor şi activitate comercială 
/ Poliţia locală.  

3. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional asistent din 
cadrul Serviciului impozite şi taxe în funcţie publică de consilier juridic, gradul 
profesional asistent; 

4. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din 
cadrul Corpului de control comercial în funcţie publică de consilier, gradul profesional 
asistent; 

5. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din 
cadrul Unităţii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice în funcţie publică de inspector, gradul profesional debutant ; 



6. Transformarea funcţiei publice vacante de inspector, gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului spaţiu locativ în funcţie publică de inspector, gradul 
profesional principal. 

 Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Maria Dulgheriu                                                                                   

          
                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                         Mihaela Busuioc             

 
Fălticeni, 27.06.2013 
Nr. 79               
 


