
                       
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                              

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – 

In Honorem” 
 

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

               - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr. 17789/02.09.2013;  
        -   raportul de specialitate al D.G.A.O.P înregistrat sub nr. 17790/02.09.2013; 

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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, 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 pentru acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – 
In Honorem”  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2:  Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
 
      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                                             
                                                                                    

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 116                     
                     

                         



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE 
 privind acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – In Honorem” scriitorilor Eugen 

Dimitriu şi Grigore Ilisei 
 

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

               - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr. 17791/02.09.2013;  
        -   raportul de specialitate al D.G.A.O.P înregistrat sub nr. 17792/02.09.2013; 

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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, 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 acordă Diploma “Meritul F ălticenean – In Honorem” scriitorului Eugen 
Dimitriu.  
          Art.2:  Se acordă Diploma “Meritul F ălticenean – In Honorem” scriitorului Grigore 
Ilisei. 
          Art.3:  Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
 
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 117                     

 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

                     
HOTARIRE 

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

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman,  
înregistrată la nr.19366  din 20.09.2013  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.19365 din 20.09.2013; 
        -  adresa nr. 1077/18.09.2013 a G.P.P. Pinocchio, adresa nr. 5032/20.09.2013 a 
Colegiului Vasile Lovinescu, adresa 19364/20.09.2013 a Colegiului Nicu Gane, adresa  nr. 
4783/17.09.2013 a Colegiului Tehnic Mihai Bacescu, adresele nr. 753 şi 754 din 20.09.2013 
a Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, adresele nr. 1397 şi nr. 1398 din 20.09.2013 a 
Scolii Gimnaziale Ioan Ciurea, adresa nr. 19239/20.09.2013 a Scolii Gimnaziale Ion 
Irimescu, adresa nr. 19245/20.09.2013 a  Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu, adresa nr. 
19330/20.09.2013 a G.P.N. Voinicelul, adresa nr. 18799/20.09.2013 a Dispensarului de 
medicinina scolara, referatul nr.19424/20.09.2013 al Directiei tehnice, referatul 
nr.19420/20.09.2013 al Directiei economice; 

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

        În 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 aproba alocarea sumei de 9.000 lei, din creditele bugetare prevazute la 

capitolul 65.02 Invatamant, pentru finantarea activitatilor educative extrascolare, la 
urmatoarele unitati de invatamint preuniversitar de stat:  

- Colegiul Vasile Lovinescu – 3.000 lei; 
- Colegiul Nicu Gane– 3.000 lei; 
- Colegiul tehnic Mihai Bacescu– 3.000 lei. 

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



Art.4: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei 
nr.3.             
           Art.5:  Anexele 1 - 3 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  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
 
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 118                  
                                                                          
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                           
                                                                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de ocupare a func ţiilor publice din aparatul de specialitate  

al primarului municipiului F ălticeni, pentru anul 2014  
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 
- expunerea de motive a d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 

nr. 17743/02.09.2013 ; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr.  

17744/02.09.2013 ; 
În conformitate cu prevederile art.8, alin.3 şi art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
7660/2006 de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
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 Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2.   Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                           
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                         Mihaela Busuioc              

 
 
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 119                

 



 
                                                                          ROMÂNIA  

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind transformarea unei func ţii contractuale din statul de func ţii  
al aparatului de specialitate al primarului municip iului F ălticeni 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 

- expunerea de motive a d.lui primar, Prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 17741/02.09.2013; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. 
17742/02.09.2013; 
            Având la bază raportul final al Comisiei de examinare, înregistrat sub nr. 17547/ 28.08.2013, 
prin care d.na Gîscă Mihaela-Maria a promovat examenul de promovare în treaptă profesională 
imediat superioară ; 
 În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
            În temeiul prevederilor art. 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;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art. 
50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1.   Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de asistent medical debutant în 
asistent medical din cadrul Compartimentului de asistenţă socio-medicală / Serviciul public 
de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  
 Art.2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  
                                                                                           

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 120                 



                                                                    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 
învăţământul 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 prof.Gheorghe-Cătălin Coman, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 17745/02.09.2013; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 17746/02.09.2013; 

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, 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 
2013 - 2014, 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 2013 - 2014 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, 
     consilier local, ing.Liviu Grigora ş                                                                                                                  
                                                                                                   Contrasemneaz ă  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.09.2013  
 Nr. 121 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

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

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
19415/20.09.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.19416 /20.09.2013; 
 - cererea persoanelor îndreptatite la cumpararea terenului aferent constructiei; 

- raportul de evaluare întocmit de S.C. REVAL S.R.L. Suceava; 
            În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului 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 suprafeţei de 18 m.p.  teren, situată pe str. Sucevei, nr. 18, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 1, cu respectarea dreptului de 
preemţiune pentru proprietarii construcţiei autorizate, respectiv d-na Botescu Georgeta şi d-l 
Botescu Ilie.   

         Art. 2.  -  Preţul de vânzare al suprafeţei de teren prevăzute la art. 1 se stabileşte în cuantum 
de 1.400 lei , conform raportului de evaluare întocmit de  S.C. REVAL S.R.L. Suceava, prevăzut în 
anexa nr. 2  
 Art. 3: Pretul terenului se achită integral la data autentificării contractului de vânzare-
cumpărare.  

 Art. 4.  – La data încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare se 
reziliază contractul de concesiune încheiat între Primăria municipiului Fălticeni şi cumpărătorii 
terenului. 
            Art. 5:  Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare a terenului  
supus vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către cumpărători. 
           Art. 6:  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     Consilier local, ing.Liviu Grigora ş                                                                                                                  
                                                                                                    Contrasemneaz ă  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.09.2013  
 Nr. 122 



                        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. 
17786/02.09.2013;  
        - referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Fălticeni,  înregistrat la nr.17785/02.09.2013; 
        -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care 
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 

În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 47 şi art. 122  
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1:  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafaţa de teren prevăzută în anexa nr. 
1şi identificată conform planului de situaţie care constituie anexa nr. 2;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1şi 2 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  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
 
 
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 123                      



 
 
 
                                                                        
                                                                        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. Sucevei f.n.(lâng ă BCR) 146 m.p. 17.921,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL                                                                                            

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Inventarului bunurilor care apar ţin domeniului public al 

municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la Hot ărârea consiliului local 
al municipiului F ălticeni 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 la nr. 17787/02.09.2013; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 17788/02.09.2013;  
- 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, pecum 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 completează conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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  
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
Fălticeni, 26.09.2013  
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                           R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
       CONSILIUL LOCAL   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea unei locuin ţe pentru tineri destinate închirierii 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată   sub  nr. 19187/19.09.2013; 

-  raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
19188/19.09.2013; 
            -   referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 18712/12.09.2013; 
             -  procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub nr. 
19176/19.09.2013; 
           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 baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu ;prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 
1 şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
               Art.1:   Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată 
în municipiul Fălticeni, str. Topitoriei, bl. 2, ap. 21, d-nei Blajinschi Elena; 
               Art.2:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii. 
               Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                              
                                                                                              

                                                                                        Contrasemneaz ă  
                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                         Mihaela Busuioc              
Fălticeni, 26.09.2013 
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                                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL    

 
                                                                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea actului adi ţional la contractul de închiriere nr. 4925/16.01.19 90  

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

municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 19992 /25.09.2013; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 19993 / 
25.09.2013; 

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, 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 Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice 
din 7 decembrie 2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 
114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 17  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 actul adiţional la contractul de închiriere nr. 4925/16.01.1990 având 
ca obiect apartamentul  situat în imobilul din str. Nicolae Beldiceanu, nr. 7, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine compartimentului 
spaţiu locativ din cadrul primăriei municipiului Fălticeni. 
                               
                                                                                                                                                                                      
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     Consilier local, ing.Liviu Grigora ş                                                                                                                  
                                                                                                    Contrasemneaz ă  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni, 26.09.2013  
 Nr. 126 
 



Anexă la H.C.L. nr.  126 / 26.09.2013 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
la contractul de închiriere nr. 4925/16.01.1990  

 
 

Având în vedere cererea domnului Ponea Mihai, înregistrată la nr. 18991/18.09.2013, 
prin care solicită schimbarea titularului dreptului de închiriere a apartamentului  situat în 
imobilul din str. Nicolae Beldiceanu, nr. 7, în sensul înlocuirii acestuia cu fiul său, d-l Ponea 
Petru-Ovidiu, domiciliat la aceeaşi adresă, este necesară modificarea contractului de 
închiriere nr. 4925/16.01.1990, prin act adiţional. 
  
 Art.1 . – Prezentul act adiţonal se încheie între: 

1.  MUNICIPIUL FĂLTICENI, reprezentată prin primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, cu 
sediul în str. Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban              RO71 
TREZ59324840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni, in calitate de 
proprietar. 

2. D-l PONEA PETRU-OVIDIU, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, 
nr. 7, în calitate de chiriaş. 
 
Art. 2 . – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional  schimbarea 
titularului dreptului de închiriere a apartamentului situat în imobilul din str. Nicolae 
Beldiceanu, nr. 7, în sensul înlocuirii d-lui Ponea Mihai cu fiul acestuia,               d-l 
Ponea Petru-Ovidiu, domiciliat la aceeaşi adresă. 

 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi _________2013, în  
2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                PROPRIETAR                                                              CHIRIAŞ 
   MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                           PONEA  PETRU-OVIDIU 
 
                 PRIMAR, 
prof. Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
Biroul juridic, 
Cons.jr.Sergiu-Dumitru Dumitriu 
 
 
Comp.spa ţiu locativ, 
Insp.Marius Cire ş 
 
 
 



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

                                                                                                                                                                                                                     
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amenaj ării depozitului de arhiv ă al aparatului de specialitate al 
primarului şi al unit ăţilor subordonate 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată   sub  nr.  19901/25.09.2013  ; 

- raportul de specialitate al Compartimentului arhivă, registru agricol                   
înregistrat sub nr. 19902/25.09.2013; 

  În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            În baza prevederilor art. 12 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. „c”, , art. 45, alin. 3  şi art. 49, 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
              Art.1:  Se aprobă amenajarea depozitului de arhivă al aparatului de specialitate al 
primarului şi al unităţilor subordonate în spaţiul situat pe str. Republicii nr. 1, proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni. 
              Art.2:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 
                 

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                                             
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                         Mihaela Busuioc              

 
Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 127          
 
            



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utiliz ării spa ţiilor Colegiului „Vasile Lovinescu” F ălticeni pentru 

evacuarea în situa ţii de urgen ţă  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată   sub  nr.  19968/26.09.2013 ; 

-  raportul de specialitate al  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă                 
înregistrat sub nr. 19969/25.09.2013; 

 - adresa nr. 2578386/24.09.2013 transmisă de către Şcoala Militară de Subofiţeri de 
Jandarmi Fălticeni; 

-  acordul nr. 5231/25.09.2013 transmis de cătreColegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; 
  În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            În baza prevederilor art. O.M.A.I. nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
măsurilor de protecţie civilă în unităţile M.A.I., ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr. 21/2004 privind SISTEMUL NAŢIONAL DE 
MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. „c”, , art. 45, alin. 3  şi art. 49, 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1:  Se aprobă utilizarea spaţiilor Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni pentru 

evacuarea, în situaţii de urgenţă, a personalului şi materialelor Şcolii Militare de Subofiţeri de 
Jandarmi Fălticeni. 
              Art.2:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Colegiului 
„Vasile Lovinescu” Fălticeni.           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local Liviu Grigora ş                                                                                  

                                                                                                             
                                                                                        Contrasemneaz ă  

                                                                                       SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                         Mihaela Busuioc              

Fălticeni, 26.09.2013 
Nr. 128                     

 


