
   ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                                                           CONSILIUL LOCAL            
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execu ţiei bugetului Municipiului F ălticeni 

la data de 30.09.2013 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la 
nr. 22384/ 23.10.2013 ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.  22383/ 23.10.2013; 

         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 şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  si Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
         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; 

 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 –  Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2013, 
conform Anexei nr.1. 
         Art.2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate 
integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2013, conform Anexei nr.2. 
        Art.3 –   Anexele nr. 1 –2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.4 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                          
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc              

 
Fălticeni, 31.10.2013 
Nr. 137                  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA  

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
FĂLTICENI                                                                                                    

                     

                                                              HOTARIRE 
                        privind rectificarea bugetu lui  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.  22694 din 25.10.2013  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 22693 din 
25.10.2013; 

- referatul nr. 22646 din 25.10.2013 al Serviciului Urbanism; 
- adresele nr.4841/23.08.2013, nr.6316 si 6318/23.10.2013, nr.5874 din 02.10.2013, 

nr.6317/23.10.2013 si nr.5868/02.10.2013 ale Spitalului Municipal Falticeni; 
- adresele 1224 /15.10.2013 si 1251 din 22.10.2013 a G.P.P. Pinocchio ; 
- adresa nr. 6593 din 25.10.2013 a Colegiului Vasile Lovinescu; 
- adresele nr. 4354 si 4356 din 16.10.2013 a Colegiului Nicu Gane; 
- adresele 848/18.10.2013 si 866/din 25.10.2013 a Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan 

Cuza; 
- adresa 3215 din 21.10.2013 a Scolii Gimnaziale Ion Irimescu; 
- adresa  19245 din 20.09.2013 a a Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu; 
- adresele nr.792 din 20.09.2013.nr.892/21.10.2013 si nr.893/21.10.2013 a G.P.N. 

Voinicelul ; 
- adresele 2382/21.10.2013, nr.2435 si nr. 2439 din 25.10.2013 ale  Scolii Gimnaziale 

Mihail Sadoveanu Falticeni; 
                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 şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  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 vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                          
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc              

 
Fălticeni, 31.10.2013 
Nr. 138                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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. 
22691/25.10.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 22692/25.10.2013; 
 -cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor aferente constructiilor; 
- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. REVAL S.R.L. Suceava; 
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, 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. (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: 
suprafaţa de 53 m.p. teren, situată pe str. Halei, f.n. – 6250  lei; 
suprafaţa de 202 m.p.  teren, situată pe str.Victoriei, nr. 37 – 18620  lei; 
suprafaţa de 30 m.p. teren, situată pe str. Plutonier Iordache, f.n. –  2490 lei; 
suprafaţa de 36 m.p. teren, situată pe Bld.Revoluţiei, nr. 5 – 3960 lei. 
 Art. 3: Pretul terenurilor se achită integral la data autentificarii contractelor de vânzare-
cumparare, cu excepţia terenului în suprafaţă de 202 m.p. situat pe str.Victoriei, nr. 37, care va fi 
achitat în 4 rate trimestriale egale.  
            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, ing.Liviu Grigora ş             
                                                                                                    Contras emnează                                                                                                                                                                                                      
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                   jr.Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 31.10.2013 
 Nr. 139 



 

Anexă la H.C.L. nr.  139 / 31.10.2013 

 

 

 

Nr. 

Crt.  

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânz ării 

Numele si 
prenumele/adresa 

cump ărătorilor 
terenurilor  

1. suprafaţa de 53 m.p. teren, situată pe 
str. Halei, f.n. 

S.C.TRANSIT 
S.R.L.Fălticeni, prin 

adm.Rădăşanu 
Constantin 

2. suprafaţa de 202 m.p.   teren, situată 
pe str. Victoriei, nr. 37 

NECULAE TUDOR şi 
NECULAE 

MIHAELA, dom. În 
mun.F ălticeni, 

str.Victoriei, nr. 37, 
prin 

reprez.Ghiorghie ş 
Maria-Magdalena 

3. suprafaţa de 30 m.p.  teren situată pe 
str. Plutonier Iordache, f.n. 

LUNGU IONEL – 
comuna Boroaia, 

str. F ălticeni, nr. 1, 
jude ţul Suceava 

4. Suprafaţa de 36 m.p.  teren situată pe 
B-dul Revolu ţiei, nr. 5  

ŞTEFURĂ DUMITRU 

B-dul Revolu ţiei, Bl. 
5, sc.B, ap.11 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
  CONSILIUL LOCAL 

                                                                          
                                                                                                               

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna SEPTEMBR IE 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 22649/25.10.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 22650/25.10.2013;  
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 6675/14.10.2013, nr. 

6592/25.10.2013, nr. 3284/25.10.2013, nr. 1292/25.10.2013, nr. 864/25.10.2013, 
2432/24.10.2013;  
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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  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 SEPTEMBRIE  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 Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                      
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

 
 
Fălticeni, 31.10.2013 
Nr. 140                     
 



                             

  

 

 

                                                                        Anexa la H.C.L. nr. ___/_________ 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/septembrie 

2013 

1. Colegiul   tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

13 2317,23 lei 

2. Şcoala Gimnazială “ Mihail Sadoveanu” 

Fălticeni 

3 133 lei 

3. G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 110 lei 

4.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Fălticeni 4 318 lei  

5.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 302 lei 

6.  Colegiul   “ Vasile Lovinescu” Fălticeni 13 981 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL                                     

                                                                                  
                                                                                                      

HOTĂRÂRE 
 privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/04. 10.2013 privind  desemnarea 

reprezentan ţilor Consiliului Local al municipiului F ălticeni în consiliile de 
administra ţie ale unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
22197/18.10.2013; 

- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 22198/18.10.2013; 
- adresa Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” înregistrată sub nr. 3084/09.10.2013 şi adresa Şcolii 

Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” înregistrată sub nr. 2287/08.10.2013; 
În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement  si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1:  Se completează prevederile HCL nr. 131/04.10.2013 privind  desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează: 
 

1. AMARIEI VASILE 
2. Prof.BĂRBĂCUŢ MIHAELA 

1. Sc. Gimnazial ă " Ion Irimescu" 

3. Jr. MURARIU BOGDAN 
1. Prof.BULBOACĂ CONSTANTIN 
2. Prof.TOMESCU LAURENŢIU 

2. Sc. Gimnazial ă " Mihail Sadoveanu" 

3. Ing. BĂRĂSCU CRISTIAN 
            Art.2:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiior de 
învăţământ  şi persoanelor numite. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                      
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             

Fălticeni, 31.10.2013 
Nr. 141                  



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                                                           CONSILIUL LOCAL            
 

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea re ţelei şcolare a unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar de stat 

din municipiul F ălticeni pentru anul şcolar 2013 - 2014 
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
20451/01.10.2013; 

- raportul de specialitate al Biroului juridic înregistrat la nr. 20452/01.10.2013; 
- avizul conform nr. 9747/2013 emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava;  

 În baza avizelor Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement  si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
prevederilor Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1,  art. 45, alin. 1 
şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
           Art.1:  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2013 - 2014, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2:  Începând cu data de 01.11.2013 se aprobă dizolvarea Grădini ţei cu 
Program Normal Ţarna Mare, cu sediul pe str. Spicului nr. 11, unitate de învăţământ fără 
personalitate juridică, arondată Şcolii Gimnaziale”Alexandru Ioan Cuza”  Fălticeni. 
            Art.3: Se aprobă preluarea dreptului de administrare asupra următoarelor imobile: 
clădire, magazie şi grup sanitar, situate pe  str. Spicului nr. 11, împreună cu terenul aferent 
în suprafaţă de 3128 mp, imobile care au fost transmise prin HCL nr. 6/2006. 
            Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, precum şi 
unităţile de  învăţământ din municipiul Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.                                                                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc              

 
Fălticeni, 31.10.2013 
Nr. 142                  
 



   ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                                                           CONSILIUL LOCAL            
 
                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea Regulamentului de organizare şi func ţionare a aparatului de 

specialitate al primarului municipiului F ălticeni şi unit ăţilor subordonate 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  nr. 
20453/01.10.2013;  
        -  referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Fălticeni,  înregistrat la nr. 20454/01.10.2013; 
        -  prevederile HCL nr.  99/28.10.2011 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate; 

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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 242, lit. I din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1, art. 50 
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 modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate, 
aprobat prin HCL nr. 99/28.10.2011, urmare a modificărilor intervenite în organigrama 
municipiului Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2:   Primarul municipiului Fălticenişi Serviciul resurse umane,comunicare vor duce  
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                          
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc              
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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
  CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                                                                      
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea regulamentului de organizare şi func ţionare al Serviciului Public 
Comunitar Local de Eviden ţă a Persoanelor 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. 22276/21.10.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor al Municipiului Fălticeni înregistrat la nr. 52989/21.10.2013;  
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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi ale H.G. nr. 1375/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b,  art. 45, alin. 1 şi art. 
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1:   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Fălticeni, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2:  Orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 
          Art.3:  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                      
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc             
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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 modificarea  Inventarului bunurilor care ap arţin domeniului public al municipiului 
Fălticeni, 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 Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată sub  nr. 20456 / 01.10.2013; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 20457 / 01.10.2013;  
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 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; 

- 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 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. 624, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în 
municipiul Fălticeni, strada Armatei, nr. 17, judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – alee de acces, S – strada Armatei, E – proprietate particulară, V - 
proprietate particulară, în suprafaţă de 4.498 m.p .”  

 
(2) Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 368.071 lei ”. 
(3)Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în 

municipiul Fălticeni, strada Spicului, nr. 11, judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – proprietate particulară, S – strada Spicului, E – proprietate particulară, 
V - proprietate particulară, în suprafaţă de 2.135 m.p .”  

(4) Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:„134.889 lei ”. 



(5)Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în 
municipiul Fălticeni, strada Nufărului, f.n., judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – proprietate particulară, S – strada Nufărului, E – strada Răsăritului, V 
- proprietate particulară, în suprafaţă de 561 m.p .”  

(6) Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 35.444 lei ”. 
(7)Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în 

municipiul Fălticeni, strada Ion Dragoslav, nr. 9, judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – strada Ion Dragoslav, S – proprietate particulară, E – proprietate 
particulară, V - proprietate particulară, în suprafaţă de 2.529 m.p .”  

(8)Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.835 lei ”. 
Art. 2.  - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              consilier local, ing.Liviu Grigora ş             
 
                                                                                                    Contrasemneaz ă                                                               
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                   jr.Mihaela Busuioc 
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  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. 
20458/01.10.2013;  
        -  referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Fălticeni,  înregistrat la nr. 20455/01.10.2013; 
        -  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 şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură  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  suprafaţele de teren prevăzute în anexa 
nr. 1 şi 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 şi 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 Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                          
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc              
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                                                                        Anexa nr. 1 la HCL nr. _______ _______ 
 
 
 
 
 
 
 

Bunuri (terenuri) care completeaz ă Inventarul bunurilor imobile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni 

 
 
 
 
 
Nr.  
Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa Valoare de 
inventar(lei) 

1. Teren str. Bro şteni nr. 7 73 m.p. 5.913 lei 
2 Teren str. Ion Dragoslav 62 m.p. 5.059,2 lei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL                                     

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea avizului prealabil de oportunitat e pentru întocmirea Planului 

Urbanistic Zonal 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar,  prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 22442/23.10.2013 ;  
                - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina  în construcţii, 
înregistrat la nr. 22443/23.10.2013 ; 
                - cererea numitilor Bîrzu Rodica şi Seşan Radu înregistrată la nr. 
20657/02.10.2013;    

  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 amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  si Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
          În baza prevederilor  art.  32, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. a, art.45, alin.1 si art.47 din Legea nr.215/ 2001 a 
administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1. – Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. în 
vederea construirii unui cartier de locuin ţe, prin lotizarea terenului arabil în suprafa ţă 
de 7196 mp, situat  în intravilanul municipiului F ălticeni, str. Pictor Aurel B ăeşu, f.n.,  
prevăzut în anexa 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 Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                      
                                                                                         Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                       Jr.  Mihaela Bu suioc              
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