
                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARIRE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013  
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la 
nr.  25051 din 21.11.2013  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 25050 din 21.11.2013; 
   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, 
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.19 alin. (2), art. 36, art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 
2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;                                
                                                                   HOTĂRĂŞTE    
 

Art.1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.1. 
Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2. 
Art.3: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, conform 

Anexei nr. 3a si 3b. 
            Art.4: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform 
Anexei nr.4. 
           Art.5:  Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.6: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                   

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr.  148               

 



 
 
    ROMÂNIA            

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei municipiului F ălticeni şi a statelor de func ţii  
ale aparatului de specialitate al primarului munici piului F ălticeni şi ale unit ăţilor 

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. 22828/ 28.102013; 
      -    raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 22852 
/ 28.10.2013; 

             -   adresa nr. 42601/2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
       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, 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, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, aprobată prin Legea nr. 13/14.03.2011, precum şi 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 ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate acestuia, conform anexei nr. 2.  

Art. 3 .  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aceasta intrând 
în vigoare la data de 01.12.2013. 

Art. 4 . Începând cu data de 01.12.2013 se abrogă H.C.L. nr. 90/24.07.2013. 
Art. 5.   Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

               
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                  

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr. 149               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                           
            H O T A R Â R E 

privind  modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor  de parcare în 
municipiul F ălticeni şi a tarifelor aferente acestora 

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof.Cătălin-Gheorghe Coman 
înregistrată la nr. 23391 din 04.11.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 23392 din 
04.11.2013; 

   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, 
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. 5, pct. 2, lit. j din 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 şi ale prevederilor art. 128, alin. 1, lit. d 
din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
          În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. c, art. 47 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 modificarea Regulamentu lui de atribuire a locurilor de 
parcare în municipiul F ălticeni, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
            Art.2.  –  Se aprobă tarifele de utilizare a locurilor de  parcare din municipiul 
Fălticeni după cum urmează: 

I. Pentru parc ările de re şedint ă, tariful de bază se 
stabileşte în cuantum de 72 lei/an/loc de parcare, respectiv de 6 
lei/lună/loc de parcare. În cazul organizării licitaţiei publice cu strigare, 
preţul de pornire se stabileşte în cuantum de 72 lei/an/loc de parcare. 

II. Pentru parc ările publice cu plat ă : 
- 0,50 lei/30 min./ loc de parcare 
- 1 leu/oră/ loc de parcare 
- 5 lei/zi/loc de parcare (abonament zilnic) – timp de staţionare – 10 ore 
- 40 lei/lună/ loc de parcare (abonament lunar) 



- 150 lei/6luni /loc de parcare (abonament bianual) 
- 240 lei/12 luni/ loc de parcare (abonament anual) 

           Art.3.  – Tariful de utilizare a locurilor de parcare pentru agenţii economici care 
deservesc spaţiile comerciale din municipiul Fălticeni se stabileşte în cuantum de 15 
lei/lună/loc de parcare. 
           Art.4.  – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014. 
            Art.5.  – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                  

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr. 150                

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         
            H O T A R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor  de buna gospodarire pe 
teritoriul municipiului Falticeni 

 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof.Cătălin-Gheorghe Coman înregistrată la nr. 
22756 din 28.10.2013; 

- raportul de specialitate al D.G.A.O.P. înregistrat la nr. 22762 din 04.11.2013; 
 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, 
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 O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1,  art. 47 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 Regulamentul pentru stabilirea normelor de buna gospodarire pe 
teritoriul municipiului Falticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014, dată la care 
prevederile H.C.L. nr. 54/29.09.2011 se abrogă. 
           Art. 3.  Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
            Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                   

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr.  151               



                                       R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                     H O T A R Â R E 

privind aprobarea organiz ării şi desf ăşurării  festivit ăţilor S ărbătorilor Cr ăciunului şi 
Anului Nou 2014 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, inregistrată la nr. 
23395/04.11.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică  
înregistrat la nr. 23396/04.11.2013 ; 

  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, 
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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45, al. 2, 
lit. a, art. 47 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 organizarea şi desfăşurarea festivităţilor Sărbătorilor Crăciunului şi 
Anului Nou 2014, în perioada 14.12.2013 - 31.12.2013, în Piaţa " Nada Florilor", la Centrul 
Cultural „ Grigore Vasiliu Birlic”  şi la sediul Primăriei Municipiului Fălticeni, conform programului 
prevăzut în anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
           Art.2.   -  Festivităţile Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2014 vor fi organizate de 
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni.  
            Art.3.  - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 100.000 lei, pentru 
organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 
2014.    
            Art.4.  - Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine  organizatorilor şi 
Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
            Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                              

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr. 152  



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                 
HOTĂRÂRE 

privind vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni, cu respectarea dreptului de preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor 

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

           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 25270/22.11.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25271/22.11.2013; 
 - cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor aferente constructiilor; 

- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. REVAL S.R.L. Suceava; 
  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. 36, alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. b), art. 45, alin. 3) şi 
art. 123, alin. (1), (3) şi (4) 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 vânzarea suprafetelor de teren, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1 , cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarii 
constructiilor autorizate in conditiile legii. 

              Art.2.  -  Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 se stabileşte în 
baza rapoartelor de evaluare anexate la prezenta hotărâre, întocmite de către S.C. REVAL 
S.R.L. Suceava, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 73 m.p. teren, situată pe str. Bro şteni nr. 7 – 6900  lei; 
2. suprafaţa de 155 m.p.   teren, situată pe str. Forestierului f.n. – 13950  lei; 

     Art.3: Pretul terenurilor se achită integral la data autentificarii contractelor de vânzare-
cumparare. 
                Art.4:  Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare a 
terenurilor  supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către 
cumpărători. 

   Art.5:   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
               Consilier local  ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                      

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr. 153                



               
                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           
HOTĂRÂRE 

 privind solicitarea înscrierii în Cartea funciar ă a dreptului de proprietate asupra unui 
imobil 

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

              -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 24900/21.11.2013;  
        -   raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 24901/21.11.2013; 
        -   declaraţia de renunţare a dreptului de proprietate a S.C. FORESTFALT SERVICII S.R.L. 
Fălticeni, autentificată sub nr. 5427/20.11.2013; 

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 temeiul prevederilor art. 888, 889 şi 562, alin. 2 din Codul civil; 
 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 solicită înscrierea în Cartea funciar ă a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în municipiul F ălticeni, str. Dimitrie Leonida, nr. 28 , judeţul Suceava, 
înscris în Cartea funciară nr. 36839 a UAT Fălticeni, având numărul cadastral 36839, compus 
din suprafa ţa de 647 m.p. teren , categoria de folosinţă drum ( nou format prin comasarea 
imobilului cu numărul cadastral  281/13, înscris în Cartea funciară nr. 31068 a UAT Fălticeni, cu 
imobilul cu numărul cadastral 36807, înscris în Cartea funciară  nr. 36807 a UAT Fălticeni, 
identificat conform planului de situaţie care constituie anexa la prezenta hotărâre. 
          Art.2: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul 
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 
101/27.11.2008, se completează în mod corespunzator. 
           Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

                                                             
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
             Consilier local   ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                

                                                                                      
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr.  154               



    R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care apar ţin domeniului public 
al municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la Hot ărârea  

nr. 101/27.11.2008, cu modific ările şi complet ările ulterioare 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni;  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive prezentată de domnul Aldea Gheorghe, viceprimar al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată sub  nr. 25286 / 
22.11.2013; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 25287 / 
22.11.2013;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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. 36 alin. (2)  lit. c) 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.  –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1)Textul de la poziţia nr. 548, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire 
situată în municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, având o suprafaţă 
construită de 330 m.p.”  

(2)Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat 
în municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, judeţul Suceava, având 
următoarele vecinătăţi: N – proprietate particulară, S – Ocolul Silvic, E – 
proprietate particulară, V – strada Sucevei, în suprafaţă de 1.015 m.p .”  



(3)Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “446,6 mii 
lei” 

(4)Textul de la poziţia nr. 550, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire 
situată în municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, având o suprafaţă 
construită de 60 m.p .” 

             Art.2.  –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.3.  - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.          

 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
            Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                   

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
 
Fălticeni, 28.11.2013 
Nr. 155                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE 
 privind completarea Inventarului bunurilor imobile  care apar ţin 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. 25404/25.11.2013;  
        - referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 25343/25.11.2013; 
        -  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 apar ţin domeniului 
privat al Municipiului F ălticeni, cu  două suprafeţe de teren prevăzute în anexa nr. 1, 
identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 şi 3.  
          Art.2:  Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător.  
          Art.3:  Anexele nr. 1- 3 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  ec. Gheorghe Aldea                                                                                  

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           

                                                                                                                                                         
 

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea cantit ăţilor de de şeuri asimilabile celor menajere, produse în activit atea 

agen ţilor economici şi institu ţiilor 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. 23389/04.11.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 23390/04.11.2013;  
- adresa S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni înregistrată sub nr. 1678/25.10.2013; 

   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, 
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 O. G.  nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  prescripţiilor pentru determinarea 
cantităţii de deşeuri asimilabile celor menajere, stabilite prin STANDARDUL ROMÂN 
13400:2007, elaborat de Asociaţia de Standardizare din România; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14,  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 stabilesc cantităţile de deşeuri asimilabile celor menajere, produse în activitatea 
agenţilor economici şi instituţiilor din municipiul Fălticeni, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine S.C. GOSCOM S.A. 
Fălticeni. 
              
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                                  

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             
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                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
    
                                                           HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna OCTOMBRI E 

2013 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 24902/21.11.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 
24903/21.11.2013;  

      -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 7287/18.11.2013, nr. 
7732/19.11.2013, nr. 3532/19.11.2013, nr. 2016/11.11.2013, nr. 2631/18.11.2013, 
25055 şi 25054/21.11.2013; 
    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 
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 OCTOMBRIE  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 ec. Gheorghe Aldea                                                                                 

                                                                                 
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             
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                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                 
     

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea licita ţiei publice cu strigare pentru închirierea a cinci suprafe ţe  de 

teren, proprietatea public ă a municipiului F ălticeni, în vederea amplas ării unor construc ţii 
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. 23393/04.11.2013; 

- raportul de specialitate al  Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la 
nr. 23394/04.11.2013; 
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 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. 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 cinci 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 27 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  ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                                                              

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                      Jr.  Mihaela Bus uioc             
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                    
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            

H O T A R Â R E 
privind aprobarea infiintarii Serviciului public de  gestionare a câinilor f ără stăpân din 

municipiului  F ălticeni 

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

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, inregistrată la nr. 
22768/28.10.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 22786/28.10.2013; 
  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, 
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. 1, alin. 1 din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
O.G nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 3, lit. „b”,  art. 45, alin. 1, art. 
47 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 infiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din 
municipiului  Fălticeni, structură fără personalitate juridică. 
            Art.2.  -  Modalitatea de gestionare a serviciului va fi supusă aprobării consiliului local după 
publicarea normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată prin Legea nr. 258/2013. 
           Art.3.   -    Prevederile HC.L. nr. 104/28.11.201 se abrogă. 
           Art.4.  - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimente specializate. 

 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
              Consilier local ec. Gheorghe Aldea                                                                                                                           

                                                                                 
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             
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