
                                          
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

 MUNICIPIUL FALTICENI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRIGORA Ş LIVIU, 

înscris pe lista electoral ă a Uniunii Social Liberale  
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni 
înregistrat la nr. 21359/19.10.2012;  
              - adresa Uniunii Social Liberale – Organizaţia Judeţeană Suceava; 

În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 
privind Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1:  Se validează mandatul de consilier local al domnului GRIGORAŞ LIVIU 
în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, membru al Partidului Social 
Democrat,  înscris pe lista electorală a Uniunii Social Liberale la alegerile din iunie 
2012. 
            Art.2:   Domnul consilier local Grigoraş Liviu îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 
            Art.3:  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 
în termen de 5 zile de la adoptare. 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                    
                                                                                                Contra semneaz ă  
                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                Mihael a Busuioc 
 
Falticeni, 25.10.2012  
Nr. 87 
 



                         ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                   
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                            
                 CONSILIUL LOCAL      
 
                                                                  H O T Ă R Â R E 
                               privind aprobarea ex ecu ţiei bugetului Municipiului F ălticeni 

   la data de 30.09.2012 
 
             Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, prof.  Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  19855/03.10.2012;                                                                            

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 19856/03.10.2012; 

        În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agreement, 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 conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
         În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, 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 Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2012, 

conform Anexei nr.1. 
          Art.2 –  Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii la data de 30.09.2012, conform Anexei nr. 2. 
          Art.3   –  Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii la data de 30.09.2012, 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 Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Prof. Gabriel Matei                                                                                 

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 25.10.2012 
Nr. 88                               



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

HOTĂRÂRE 
                        privind rectificarea bugetu lui  de venituri şi cheltuieli pe anul 2012  
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, nr. 21385 din 

19.10.2012; 
- raportul de specialitate a directorului executiv Laura Florea nr 21386/19.1032012;  
- adresele nr. 62315 din 09.10.2012 şi nr. 62358 din 16.10.2012 de la D.G.F.P. 

Suceava; 
- adresele nr. 6746 din 18.10.2012, nr. 6744 din 18.10.2012, nr. 6745 din 18.10.2012, 

nr. 6744 din 18.10.2012 şi nr. 6744 - SF din 18.10.2012 de la Spitalul Municipal 
Fălticeni; 

- adresa nr. 33894 din 12.10.2012 de la Colegiul Naţional „Nicu Gane”; 
- adresa nr. 7279 din 16.10.2012de la Colegiul ‚Vasile Lovinescu" ; 
- adresa nr. 7618 din 17.10.2012 de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”; 
- adresa nr. 1246 din 17.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Ion Irimescu”; 
- adresa nr. 2051 din 15.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu”; 
- adresa nr. 15211 din 17.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Ioan Ciurea”; 
- adresa nr. 920 din 15.10.2012 de la Grădiniţa cu program normal „Voinicelul”; 
- adresa nr. 1275 din 15.10.2012 de la Grădiniţa cu program prelungit  „Pinocchio”; 
- adresa nr. 762  din 15.10.2012 de la Şcoala Gimnaziala „Al. I. Cuza”; 
- procesul - verbal de constatare nr, 21260/18.10.2012; 
                În baza prevederilor art.19 alin. 2, art. 41 alin. 1, art. 46  şi art. 49 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 2012, conform Anexei nr. 1.                                                            
           Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, conform Anexei nr. 2. 
           Art.3:  În cadrul Secţiunii de dezvoltare a Bugetului instituţiilor şi activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii, se aprobă redistribuirea sumei de 27.000 lei, 
dupa cum urmeaza: 
- diminuarea cu suma de 12.000 lei a obiectivului de investitii „Tehnica de calcul”, 
respectiv suma de  15.000 aferenta obiectivului „Licente server si licente calculatoare”  
- majorarea cu suma de 24.000 lei la obiectivul „Monitor functii vitale” – 4 bucati, a 
sumei de 1.000 lei la obiectivul „Autoutilitară transport marfă”si 2.000 lei la obiectivul 
„Electrocardiograf cu 12 canale”, pentru Spitalul Municipal; 



- majorarea cu suma de 163 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ce se 
aloca obiectivului „Monitor functii vitale”. 
           Art.4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2012, conform 
Anexei nr.3. 
           Art.5: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2012, conform 
Anexei nr.4. 
           Art.6:  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.7:  Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Prof. Gabriel Matei                                                                                 

                         
   

                                                                                         Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
 
 
Fălticeni, 25.10.2012 
Nr. 89                               
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                   
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                            
                  CONSILIUL LOCAL      
                                                                           
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modific ării organigramei muncipiului F ălticeni şi a statelor de 

func ţii ale aparatului de specialitate al primarului mun icipiului 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. 19853/03.10.2012; 
             -raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 
19854/03. 10.2012;   
              În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agreement, 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 baza prevederilor art. 26, alin. 3 şi art. 4, alin. 2, Anexa I, Secţiunea 12 din 
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1.   Se aprobă modificarea organigramei municipiului Fălticeni, conform 
anexei nr. 1 
 Art.2.  Se aprobă modificarea statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni, Sectorului spaţii verzi-sere, Direcţiei administraţiei 
pieţelor şi Serviciului cultură-muzee, conform anexelor nr. 2-6 
 Art.3.   Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Prof. Gabriel Matei                                                                            
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                          Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 25.10.2012 
Nr. 90                               



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL    

                                                                                                                                                                                                 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot  beneficia elevii 
din înv ăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municip iului F ălticeni 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul prog.Gheorghe-Cătălin, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 19847/03.10.2012; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 19848/03.10.2012; 
             În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul nr. 3470/2012; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 1  si art. 45, 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 cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, pentru anul şcolar 
2012 - 2013, după cum urmează: 
 a) bursele de performanţă – 100 lei; 
 b) bursele de merit – 80 lei; 
 c) bursele de studii – 50 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 50 lei. 
          Art.2.   Numărul burselor pentru anul şcolar 2012 - 2013 va fi stabilit  în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
          Art.3.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  de stat din municipiul Fălticeni. 
                                                                                                                                                                                     
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                    
                                                                                                Contra semneaz ă  
                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                Mihael a Busuioc 
Falticeni, 25.10.2012  
Nr. 91  



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

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor  posturi din statul de f unc ţii al Spitalului Municipal F ălticeni în 

posturi de nivel imediat superior 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 21035/17.10.2012; 
                 - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 
21036/17.10.2012;  
                 - adresele Spitalului Municipal Fălticeni înregistrate sub nr. 6360/2012 şi nr. 
6671/2012; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, 
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. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 26, alin. 3 din 
Legea - cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
   În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  art. 45, alin.1 şi art. 49  
din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art.1.  –  Se aprobă transformarea unor  posturi din statul de funcţii al Spitalului 
Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior, după cum urmează: 
          1. un post de economist 1 în economist 1A , ca urmare a promovării examenului de către 
d-ra Viziteu Luminiţa; 
          2.  un post de medic specialist în medic primar, ca urmare a promovării examenului de 
către dl. Morariu Vlad Alexandru; 
          3. un post de asistent medical principal(cu studii postliceale) în asistent medical principal 
(cu studii superioare), ca urmare a absolvirii studiilor superioare de către d-na Loghin Speranţa 
Ingrid. 
            Art.2.   – Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Prof. Gabriel Matei                                                                                  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                          Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 25.10.2012 
Nr. 92                               



                                                                                                                                      
ROMÂNIA 

   JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 
 
                                                                                    

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Titlului de Cet ăţean de Onoare post-mortem al Municipiului 

Fălticeni folcloristului şi scriitorului V.G. POPA 
 

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

- expunerea de motive a grupului de consilieri locali ai Partidului Democrat Liberal, 
înregistrată la nr. 21350/19.10.2012; 

- expunerea de motive a primarului municipiului Fălticeni, prof.Gheorghe-Cătălin 
Coman şi a grupului de consilieri locali ai Uniunii Social Liberale, înregistrată la 
nr. 21459/22.10.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului informare publică şi mass-media 
înregistrat la nr. 21460/22.10.2012; 

- prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 
25/27.02.2004;  

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

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 50 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art.1: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului 
Fălticeni folcloristului şi scriitorului V.G. POPA. 

Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Profesor Gabriel Matei                                                                                                                                    
                                                                                                Contra semneaz ă  
                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                Mihael a Busuioc 
 
Falticeni, 25.10.2012  
Nr. 93 
 
 


