
                                                       
                                                                       R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL                                                               
                                             

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire 
P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe P+M şi împrejmuire, str. Buciumeni – Tarla 

Dumbrava f.n., municipiul Fălticeni, jud. Suceava, proprietar Lămăşanu Vasile  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
       -  referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
25794/14.11.2019; 
      -   raport de specialitate al Direcţiei de urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat sub nr. 
26549/25.11.2019; 
       -   cererea d-lui Lămăşanu Vasile înregistrată sub nr. 22358/08.10.2019; 
       -   anunţul privind informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerea de elaborare a 
unui plan urbanistic zonal înregistrat sub nr. 22358/28.10.2019; 
       -   raportul consultării publicului cu privire la propunerea de elaborare a unui plan urbanistic 
general înregistrat sub nr. 26545/25.11.2019; 
       -  prevederile HCL nr. 121/30.07.2018 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate 
pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal; 
        - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,  Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
            În temeiul prevederilor art. 25, art. 47 şi art. 50 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin.6, lit. c, art. 136,  alin. 10 și art. 139, alin. 

3, lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
             Art.1. –  Se aprobă documentaţia de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – pentru 
„Întocmire P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe P+M şi împrejmuire, str. Buciumeni – 
Tarla Dumbrava f.n., municipiul Fălticeni, jud. Suceava, proprietar Lămăşanu Vasile, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului urbanism 
şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
                     
                     

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                                
                                                                 



                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
 
 Fălticeni: 25.11.2019                           
 Nr. 184 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni a 

imobilului – construcţie SALA DE SPORT „MARIA OLARU”, situat pe str. Nicu Gane nr. 4, 
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
             - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 25820/15.11.2019;  
   - raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat sub 
nr.25980/18.11.2019; 
    - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 108, lit. d, 297, alin. 1, lit. d, 299 şi 300 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 136, alin. 10 şi art. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
           Art.1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” 
Fălticeni a imobilului – construcţie SALA DE SPORT„MARIA OLARU”, situat pe str. Nicu Gane 
nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, având datele de identificare prevăzute în anexa 
la prezenta hotărâre, pe durata funcţionării unităţii de învăţământ. 
           Art.2.  Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni va folosi şi va dispune de 
imobilul primit în folosinţă gratuită în condiţiile stabilite de lege, fără a schimba destinaţia spaţiului, 
respectiv asigurarea desfăşurării activităţilor sportive. 
           Art.3. Cheltuielile privind întreţinerea imobilului vor fi suportate de către titularul dreptului de 
folosinţă gratuită, folosinţa dobândită în baza protocolului de predare – primire neputând fi 
transmisă nici oneros, nici cu titlu gratuit unei alte persoane. 
           Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Fălticeni să semneze Protocolul de predare – 
primire încheiat între părţi.  



           Art.5. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                                 
                                      
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                                
                                                                 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

  
                                                                                                         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni 

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

-     referatul de aprobare al proiectului, înregistrat la nr. 25979/18.11.2019; 
      - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat sub nr. 
26064/18.11.2019; 

-     nota de fundamentare întocmită de Spitalul Municipal Fălticeni, înregistrată sub 
nr. 15368/13.11.2019; 

-     avizul Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/23396, 25511, 27040/FB/4887/29.05.2017; 
      -  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive 
si de agrement; 
 În temeiul prevederilor art. 15, lit. a, b şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.171, alin. 1 şi 172, alin. 2 din Legea nr. 95/2006  
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi art. 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 



           Art.1:  Se aprobă organigrama Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei nr. 1. 
            Art.2: Se aprobă statele de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform anexei nr. 2. 
           Art.3:  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.4:  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.12.2019. 
           Art.5:  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
           Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului Municipal 
Fălticeni 
                                                               
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                    
 
 
                                                                                                                                                                                           
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în 

anul 2020 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      -   referatul de aprobare al proiectului înregistrat la nr. 26053/18.11.2019; 
      - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
26112/19.11.2019; 
       -  procesul - verbal al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a 
unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni   înregistrat la 
nr. 26038/18.11.2019; 
        - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 



libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 
             În temeiul prevederilor art. 43 din Legea locuinţei  nr. 114/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 21, alin. 2  şi 3 din H.G. nr. 1275/2000 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 8, lit. b, art. 136, alin. 10 şi 

art. 139, alin. 3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1: Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în 
anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2: Contestatiile împotriva prezentei hotărâri se vor adresa instantei de 
contencios administrativ competente, potrivit legii. 
            Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                                                               
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                    
 
                                                                                                                                                                                           
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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                                                               R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni, 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; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp133460/00018117.htm


     -     referatul de aprobare al proiectului înregistrat la nr. 20796/20.09.2019; 
     -    raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat sub nr. 
25927/15.11.2019 ; 
     -      avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În baza prevederilor art. 369, lit. b, 385, alin. 3, 402, 405, 407 şi 408 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare , prevederilor 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;  
  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi 

art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 statele 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 şi intră în vigoare la 
data de 01.12.2019. 
 Art.4. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri se vor demara 
procedurile legale de ocupare şi transfer a posturilor aprobate în cadrul Direcţiei de utilităţi 
publice. 
 Art.5.Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                           
                                                                                                                                                             
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T A R Â R E 
privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări cultural – artistice şi 

comemorative în perioada 01 - 31  decembrie 2019 
 

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

- referatul de aprobare al proiectului inregistrat la nr. 22163/04.10.2019; 
- raportul de specialitate al coordonatorului management instituţii muzeale 

înregistrat sub nr. 22381/09.10.2019; 
            -    avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 10 şi 
art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

           Art.1.  Se aprobă organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi 
comemorative în perioada 01 - 31  decembrie 2019,  conform programului prevăzut în 
anexa nr. 1. 
           Art.2.  Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 198.130 lei, pentru 
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în 
perioada 01 - 31  decembrie 2019,  conform anexei nr. 2. 
           Art.3.  Se aprobă asocierea între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Culturală Vatra 
Satului Suceava în vederea organizării Festivalului concurs de cântece, datini şi obiceiuri 
de Crăciun “ Sfântă-I brazda plugului” conform anexei nr. 3.  
          Art.4.  Anexele nr. 1 - 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine organizatorilor 
şi Direcţiei economice  din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
                               
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 



                                                                           
                                                                                                                                                             
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

          
 

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe - Catalin Coman, înregistrată 
la nr. 26193 din 19.11.2019 ;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 
26195/19.11.2019; 

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

     -   adresa nr. 2027 din 15.11.2019 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu , 
     -   adresa nr. 494 din 15.11.2019 de la Scoala Gimnaziala  Mihail Sadoveanu,      
     -   adresa nr. 15412 din 14.11.2019 de la  Spitalul municipal Falticeni  ; 
    -    adresele nr. 2442 din 14.11.2019 si nr. 2454 din 18.11.2019 de la GPP Pinocchio, 
    -   adresa nr. 955 din 01.11.2019 de la GPN Voinicelul,  
    -   adresa nr. 6114 din 14.11.2019 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu ; 
     -  adresele nr. 5885 din 14.11.2019 si nr. 5898 din 15.11.2019 de la Colegiul Vasile 
Lovinescu,  
  -       adresa nr.1614 din 20.11.2019 de la Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza; 
    -      adresa nr.1866 din21.11.2019 de la Scoala  Gimnaziala Ioan Ciurea; 
   -   adresa nr. 26.217 din 19.11.2019 catre Colegiul Vasile Lovinescu 
   -   adresa nr. 26218 din 19.11.2019 catre ISJ Suceava 
   -   referatul nr. 3429 din 18.11.2019 de la Colegiul National Nicu Gane, 
  -    referatul nr. 24495 din 31.10.2019 de la administratorul bazelor sportive; 
 În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 36, art 48 si  art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
       În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  

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

ulterioare;      

HOTĂRĂŞTE 

 

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



 Art.2: Se aproba alocarea din fondul de rezerva a sumei de 38.000 lei pentru 

cheltuieli cu caracter neprevazut la: 

- Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza –  16.000 lei  
- Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea –  22.000 lei  

 Art.3: Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 2.270 lei Muzeului de Arta 

Ion Irimescu, reprezentand cheltuieli de judecata ce decurg din Sentintele Civile nr. 

1252/06.11.2017 si 226/12.02.2018 din dosarul 4620/86/2017 si Sentinta Civila nr. 409 din 

20.03.2018 din dosarul 6038/86/2017. 

 Art.4: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau 

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

 Art.5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la 

bugetul local, conform Anexei nr. 3. 

 Art.6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din 

bugetul local pe anul 2019, conform Anexei nr. 4. 

 Art.7: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la 

bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, 

conform Anexei nr. 5. 

 Art.8: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din 

bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe 

anul 2019, conform Anexei nr. 6. 

           Art.9:  Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

           Art.10: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea înfiinţării Direcției de utilități publice, instituție publică de interes 
local cu personalitate juridică 

 

Consiliul Local al municipiului Falticeni, județul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului municipiului Falticeni, înregistrat  sub nr. 18679 

din data de .23.08.2019; 
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat sub nr. 25926/15.11.2019; 

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

- Prevederile art. 1 alin. (4), litera “h”, art. 3 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 8 alin. (1), 

alin. (2) și alin. (3) lit. d),  art. 24 alin. (1) lit. a), art. 28, din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 2 alin. (8), art. 6, art. 8, art. 17, art. 12, art. 13 alin. (1) punct a) și 
art. 26 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini 
cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul  presedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru a serviciului de iluminat public 
 - Ordinul  presedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini 

cadru a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinul presedintelui ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de 

iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;  

 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 



 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. n), art. 139 alin. 
(3) lit. f) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 
57/2019, cu completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. (1) Se aprobă înființarea Direcției de utilități publice, instituție publică de 
interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului 

Falticeni,  finanțată din bugetul local. Aceasta va avea patrimoniu propriu, va funcționa pe 
bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi 

subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor 

deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și va întocmi, în 
condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. 

(2) Sediul Direcției de utilități publice se stabilește pe str.Nicu Gane, nr. 13. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Direcției de utilități publice din subordinea 
Consiliul local al municipiului Falticeni a serviciului de salubrizare a localitatii și a serviciului 
de iluminat public. 

Art.3. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii ale Direcției de utilități publice, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  

Art.4. Serviciul de salubrizare a localitatii și  serviciul de iluminat public se 
organizează și se realizează sub formă de gestiune directă, prin Direcția de utilități publice 
care îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce îi revin 
potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la 
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. 

Art.5.  (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției de utilități publice a întregii 
infrastructuri a serviciului de salubrizare din municipiul Falticeni, județul Suceava. 

(2) Activităţile specifice serviciului public de salubrizare a localitatilor care se dau în 

administrarea Direcției de utilități publice sunt:  

 măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

 dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Art.6. Se aprobă darea în administrarea Direcției de utilități publice a întregii 
infrastructuri a serviciului de iluminat public din municipiul Falticeni, județul Suceava. 

Art.7.  Direcția de utilități publice are obligaţia să asigure prestarea activităţilor 
menţionate la art. 9 alin. (2) si art. 10, pentru toţi utilizatorii (populaţie, operatori economici 
şi instituţii publice) de pe teritoriul municipiului Falticeni, în condiţii de calitate şi 

respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin regulamentul de funcționare al 
serviciului. 

Art.8. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției de utilități 
publice, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliul Local al 
municipiului Falticeni, judeţul Suceava, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.9. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Falticeni, 
judetul Suceava, în conformitate cu Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind 
aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor conform anexei 
nr. 4 la prezenta hotărâre. 



Art.10. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a localității,                   
în conformitate cu Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului 
de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre..  

Art.11. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiului 
Falticeni, judetul Suceava, în conformitate cu Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 
privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public, conform anexei 
nr. 6 la prezenta hotărâre. 

Art.12. Se aprobă Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public, în conformitate 
cu Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru 
al serviciului de iluminat public, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.  

Art.13. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.14. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.12.2019, iar orice 

alte prevederi contrare se abrogă. 
Art.15. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 

municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 39026,  proprietatea privată a  
municipiului Fălticeni, situat pe  str. Obor, f.n.,  în două corpuri de proprietate 

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

municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.  25918 / 15.11.2019; 
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii nr. 

26098/18.11.2019; 
       -   avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 

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

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
               Art.1.  Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 39026 în suprafață de 866 
m.p.,  proprietatea privată a  Municipiului Fălticeni, situat pe  str. Obor, f.n., în două corpuri de 

proprietate, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv: 

a) un corp de proprietate cu suprafața  S1 = 694 mp, pe care este amplasat 
construcția C1; 

b) un corp de proprietate cu suprafața  S2 = 172 mp, pe care este amplasată 
construcția C2. 

              Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului 
pentru administrarea/gestionarea domeniului public/privat şi Serviciului  juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

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

în evidențele de cadastru și carte funciară 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 25920 /15.11.2019; 
- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii înregistrat la nr. 

26099/18.11.2019; 
- procesul-verbal al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 25434 /12.11.2019; 
-   avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 
 În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

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

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 888 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu 

modificările și completările ulterioare  

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

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

suprafețe de teren prevăzute în planurile de situație anexate, în vederea înscrierii 

dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară, după cum urmează: 
 

Denumire 
 

Elemente de identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN Municipiul Fălticeni, str. Vasile 
Ciurea, județul Suceava 

(categoria de folosință – drum) 

19 1982.27 
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TEREN Municipiul Fălticeni, str. Vasile 

Ciurea, județul Suceava 
(categoria de folosință – drum) 

833 8690,89 

TEREN Municipiul Fălticeni str. Ana 
Ipătescu, nr. 253 

(categoria de folosință, curți-
construcții) 

277 34390,61 

 

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