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HOTĂRÂRE 
privind modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 privind aprobarea 

contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 
10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava: 
 În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. b , art. 136, alin. 
10 şi art. 139, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 
privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997, 
Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau convenţii, 
Luând act de: 
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Falticeni, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 20649 din 19.09.2019; 
b) raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr.  
20864/20.09.2019;    

c) avizele 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; 
                     
 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă 
de fundamentare a fost aprobată prin: Hotărârile Consiliului Local nr. 147, 148 şi 
149 din 27.03.2017, Hotărârile Consiliului Local nr. 77, 78 şi 79, din 21.05.2018, 
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Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 24.02.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 13 
din 31.01.2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 27.03.2018, Hotărârea 
Consiliului Local nr. 94  din  23.05.2019 şi Hotărârile Consiliului Localnr. 142 şi 143 
din data de 29.08.2019,  prevăzute în anexa la prezenta, 
 
Consiliul Local al municipiului Falticeni adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea prevederilor art. 2 din HCL nr. 59/2018, după 
cum urmează: “Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face 
pentru realizarea: 
 

a) investiţiilor publice de interes local care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la UE conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta 
hotarâre. 

b) investiţiilor publice de interes local care nu beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la UE conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta 
hotarâre. 

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

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                             
                                                                                                                                                                                                             
               
CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                     jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 
 

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

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, 
înregistrată la nr. 20871 din 20.09.2019;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 
20873/20.09.2019; 

-    referatul nr. 20870 din 20.09.2019 de la Serviciul resurse umane; 
-   Hotararea CAIL nr. 5902 din 19.09.2019 
-   adresa nr. 1450 din 10.09.2019 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu     
-  notificarea nr. 331 din 10.09.2019 de la Nordic Vision SRL  
-  adresele nr. 20568 si nr.20569 din 18.09.2019 de la  Spitalul municipal Falticeni  ; 
- referatul nr. 18619 /22.08.2019 si nr.20808 din 20.09.2019 de la Directia 
Urbanism  
- referatele nr. 20866, 20867, 20868 si 20869 din 20.09.2019 de la Serviciul 
Managementul Proiectelor 
- referatele nr. 2083, 20811, 20812 si 20813 din 20.09.2019 de la Directia Tehnica  
- adresa nr. 1694 din 05.09.2019 de la GPP Pinocchio 
- referatul nr. 4660 din 16.09.2019 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu  
- referatele nr. 3907 din 02.09.2019 si nr. 4255 din 17.09.2019 de la Colegiul Vasile 
Lovinescu  
- referatele nr. 22414 din 11.09.2019 si 2268 din 27.08.2019 de la Colegiul National 
Nicu Gane 
- cererea nr. 12/26.03.2019 de la Parohia Sf. Nicolae Soldanesti 
- cererea nr. 18/22.04.2019 de la Catedrala Ortodoxa a Eroilor – de stil vechi 
- cererea nr. 7 din 16.04.2019 de la Parohia Adormirea Maicii Domnului 
- adresa nr.21198 din 25,09,2019 de la Politia Locala 
- adresa nr.21427 din 26.09.2019 de la CSS Nicu Gane Fălticeni 
- referatul nr.21412din 26.09.2019 de la Serviciul ACA 
        - avizele 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 baza prevederilor art.19 alin. (2), art 48 si  art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG 



nr. 63 / 2017, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1661/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor 
băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice si 
prevederile art. 1 al.1 si al 2, si art. 4 lit b din Legea 32/1994 privind sponsorizarea, 
cu modificarile si completarile ulterioare  si OG nr. 12/2019 
       În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 
10 si  art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ       
    

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 
Art.2: Se aproba majorarea fondului de rezerva cu suma de 516.936 lei, provenind 
din modificarea sursei de finantare a obiectivului de investitii Construire cantina cu 
sala de mese -Scoala Gimnaziala Ion Irimescu. 
Art.3: Se aproba alocarea din fondul de rezerva a sumei de 380.358 lei, pentru 
majorarea creditelor bugetare alocate cheltuielilor curente, conform influentei 
asupra creditelor bugetare a trimestrului IV din anexa 1 la prezenta. 
Art.4: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau 
partial finantate din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2. 
Art.5: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2019, conform 
Anexei nr. 3. 
Art.6: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la 
bugetul local, conform Anexei nr. 4. 
Art.7: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din 
bugetul local pe anul 2019, conform Anexei nr. 5. 
Art.8: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la 
bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri 
proprii, conform Anexei nr. 6. 
Art.9: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din 
bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri 
proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 7. 
Art.10: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare din 
bugetul creditelor interne, conform Anexei nr. 8. 
 Art.11: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de 

investitii:  

- Reabilitare trotuare Bd Revolutiei – anexa nr. 9 

- Construire dig protectie str Campului – anexa nr. 10 

- containere colectare gunoi subterane – anexa nr. 11 

- amenajare loc joaca – str. Republicii – anexa nr. 12 

Art.12:  Se aloca suma de 55.000 lei pentru sustinerea lucrarilor de investitii la 
unitatile de cult, astfel: 

- Parohia Adormirea Maicii Domnului – 15.000 lei 
- Catedrala Ortodoxa a Eroilor – de stil vechi – 15.000 lei 
- Parohia Sf. Nicolae Soldanesti – 25.000 lei 

Art.13: Se aprobă suma de 4.000 lei de la Capitolul 67.02 Cultura, Recreere, 
Religie, pentru transportul copiilor de la CSS Nicu Gane Fălticeni, la Bucuresti, in 
data de 15 octombrie, la meciul international de fotbal România-Norvegia din 
preliminariile EURO 2020. 



Art.14: Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei de la Capitolul 67.02 Cultura, 
Recreere, Religie pentru organizarea sedintei ordinare a Autoritatii de Ordine 
Publică pe trimestrul IV, sedinta care va avea loc pe data de 10 octombrie 2019, 
ora 11, în Municipiul Fălticeni. 
Art.15: Anexele 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta hotarare 
Art.16: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                             
                                                                                                                                            
                        
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                         jr. Mihaela Busuioc    
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   ROMÂNIA 

    JUDEŢUL  SUCEAVA 
   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

    CONSILIUL LOCAL 
                                            

HOTĂRÂRE 
privind participarea Municipiului Fălticeni în calitate de partener,  împreună cu 

unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2019 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      - referatul de aprobare a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 20665/19.09.2019; 
      - raportul de specialitate al coordonatorului mananagement instituţii muzeale 
înregistrat la nr. 20782/20.09.2019, 
      -  adresele unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Fălticeni înregistrate 
sub nr. 20520/18.09.2019, nr. 20438/17.09.2019 şi nr. 20477/18.09.2019; 

- avizele 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a şi e, art. 

136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. a şi f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

              Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Fălticeni în calitate de partener,  
împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2019. 
              Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de  15000 lei, 
repartizată după cum urmează: 5000 lei pentru Colegiul Naţional „Nicu Gane” 
Fălticeni, 5000 lei pentru Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” şi 5000 lei pentru 
Colegiul „ Vasile Lovinescu”. 
              Art.3: Suma prevăzută la art. 2 se alocă pentru acoperirea unor cheltuieli 
privind închirierea de aparatură sceno-tehnică necesară desfăşurării evenimentului 
sau pentru plata soliştilor/ formaţiilor artistice sau trupelor de dans invitate, reclamă 
şi publicitate şi reprezintă contribuţia Municipiului Fălticeni în vederea susţinerii 
financiare a evenimentului. 
              Art.4: Sumele alocate vor majora bugetele proprii ale unităţilor de 
învăţământ, iar angajarea şi plata cheltuielilor se va efectua cu respectarea 
prevederilor legale în baza documentelor justificative de decontare. 
              Art.5: Se aprobă utilizarea gratuită a Sălii de spectacole a Centrului 
Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” de către cele trei unităţi de învăţământ 
organizatoare. 



              Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va 
asigura ducerea  la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 
                            
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                  
 
                  
                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                         jr. Mihaela Busuioc    
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                                                                   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 Municipiului Fălticeni  în anul şcolar 2019 - 2020 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al domnului prof. Gheorghe-Cătălin Coman, primarul municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.  17338/02.08.2019; 
 - raportul de specialitate al Serviciului financiar – contabilitate înregistrat la nr. 
20781/20.09.2019; 
      -  avizele 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; 
 În temeiul prevederilor  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, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 136, alin. 10 și art. 139, 

alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
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 2019 - 2020, după cum 
urmează: 
 a) bursele de performanţă – 150 lei; 
 b) bursele de merit – 120 lei; 
 c) bursele de studii – 80 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 80 lei. 
          Art.2.  Numărul burselor pentru anul şcolar 2019 - 2020 va fi stabilit  în limita fondurilor 
aprobate cu această destinaţie. 
          Art.3.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de învăţământ 
preuniversitar  de stat din municipiul Fălticeni. 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria 
                                                                
                                 
                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc    
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                            
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni 

 
 
 

 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           -  referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat la 
nr. 20713/19.09.2019; 
 -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat sub nr. 
20783/20.09.2019; 
           -   adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 11673/30.08.2019;  
      -  avizele 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; 
   În temeiul prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a, art. 136, alin. 10 și 
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

    Art.1. – Se aprobă transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni, după cum urmează: 

1.  2 posturi de medic specialist în post de medic primar (Secţia obstetrică 
ginecologie); 

2.  1 post de   technician economist I SSD în post de economist II S (Serviciul 
financiar contabil); 

   Art.2. – Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.                                                           
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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea Municipiul Fălticeni cu Clubul Copiilor Fălticeni în vederea organizării unor 

concursuri şcolare interjudeţene 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
20759/19.09.2019; 
             - raportul de specialitate al coordonatorului mananagement instituţii muzeale înregistrat la 
nr. 20789/20.09.2019, 
            -  avizele 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; 
         -  adresa Clubului Copiilor Fălticeni înregistrată sub nr. 19987/10.09.2019; 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a şi e, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 3, lit. a şi f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1: Se aprobă asocierea Municipiul Fălticeni cu Clubul Copiilor Fălticeni în vederea 
organizării în perioada 11 – 13 octombrie 2019 a Concursului Interjudeţean de orientare sportiv – 
turistică „Cupa Dumbrava Minunată”, ediţia a VI – a şi a Concursului interjudeţean de ecologie şi 
protecţia mediului „O lume mai curată, o lume mai bună”. 
             Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 11.400 lei în vederea organizării 
celor două concursuri şcolare. 
             Art.3: Angajarea şi plata cheltuielilor se va efectua cu respectarea prevederilor legale în 
baza documentelor justificative de decontare. 
             Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea  la 
îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                   
                          
                           
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a manifestărilor „Târgul  Mărului” şi 

“Festivalul Fanfarelor” 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       -   referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
18683/23.08.2019; 
        - raportul de specialitate al coordonatorului mananagement instituţii muzeale înregistrat la nr. 
20788/20.09.2019, 
       -   avizele 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 conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a şi e, art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 3, lit. a şi f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1: Se aprobă organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a următoarelor acţiuni cu 
caracter cultural şi artistic, la care Municipiul Fălticeni are calitatea de partener, respectiv: Târgul 
Mărului şi  Festivalul Fanfarelor. 
    Art.2:  Se aprobă asocierea dintre Municipiul Fălticeni şi Asociaţia Culturală “Vatra Satului” în 
vederea oganizării evenimentelor prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 1. 
     Art.3:  Se aprobă Programul manifestărilor organizate în perioada de 19 – 20 octombrie 
2019, conform anexei nr. 2. 
  Art.4:  Se aprobă alocarea de la bugetul local, subcapitolul 67.02.50 – „Alte servicii în 
domeniile culturii, recreerii şi religiei” a sumei de 85.000 lei pentru organizarea Târgului Mărului şi a 
Festivalului Fanfarelor, conform anexei nr. 3. 
     Art.5:  Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea  la 
îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                   
                          
                           
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 660 mp teren, situat în 

municipiul Fălticeni, str. Broşteni, f.n., judeţul Suceava 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 20645 /19.09.2019; 

- raportul de specialitate al Compartimentului administrare/gestionare domeniul 
public/privat înregistrat sub nr. 20786/20.09.2019; 

- avizele 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; 
- raportul  de evaluare întocmit de către P.F.A RATA VASILE Suceava; 

            -    procesul – verbal  de negociere  directa nr.  20806 /20.09.2019; 

 În temeiul prevederilor art. 863, lit. d din Codul civil, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 46, alin. 2, lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 
 Art.1. - Se aprobă achiziţionarea prin negociere directă a suprafaţei de 660 m.p. teren, 

situat în municipiul Fălticeni, str.  Broșteni, f.n., judeţul Suceava, identificat în anexa nr. 1 şi 
înscris în Cartea funciară nr. 39868, având categoria de folosintă teren neproductiv, 

proprietatatea numiților Ilie Viorel și Ilie Aneta, domiciliați în municipiul Fălticeni, str.Cuza 
Vodă, nr. 10A, judeţul Suceava.  
         Art.2. -  Preţul de achiziţionare al terenului identificat în anexa nr. 1 este de 14.000 lei, 
conform raportului de evaluare intocmit de P.F.A RATA VASILE Suceava, prevazut in anexa 
nr. 2 si a procesului– verbal de negociere directa înregistrat la nr. 20806 /20.09.2019, 
prevăzut în anexa nr. 3. 
  Art.3. -  Pretul terenului se achită integral pana la data autentificarii contractului de 
vânzare.  



             Art.4. -  Cheltuielile privind privind evaluarea terenului şi taxele notariale privind 
încheierea contractului de vânzare vor fi suportate de către cumpărător. 
 Art.5. -   Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. -  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                  
                          
                            
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38799,  proprietatea privată a  

municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A,  în două corpuri de proprietate 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.  20669 / 19.09.2019; 
- raportul de specialitate al Compartimentului inventariere/gestionare domeniul public/privat 
înregistrat sub nr. 20785/20.09.2019; 
            - avizele 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 Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și 
completările ulterioare și ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii imobiliare, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1.  Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38799 în suprafață de 
18906 m.p.,  proprietatea privată a  Municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A, în 

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

a) un corp de proprietate cu suprafața  S1 = 18383 mp pe care sunt amplasate 
11 construcții; 

b) un corp de proprietate cu suprafața  S2 = 523 mp pe care este amplasată 

construcția C12; 
              Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanei 
responsabile de gestionarea patrimoniului şi Serviciul juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 
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              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                  
                          
                            
 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

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

evidențele de cadastru și carte funciară 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 18506 /21.08.2019; 

- raportul de specialitate al Compartimentului inventariere/gestionare domeniul 
public/privat înregistrat sub nr. 18602/22.08.2019; 

-  avizele 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; 

- procesul-verbal al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 17466 /05.08.2019; 

  În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

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

şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului 

și publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 888 din 

Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare  
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 
3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

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

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

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

Denumire 
 

Adresa Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN Str. Sucevei, zona bl.115, sc.E 19 2527,42 

TEREN Str.Halei, f.n. 244 22912,75 

TEREN Bdul. 2 Grăniceri, f.n. 25 2008,25 
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TEREN Str. Armatei, f.n. 2586 229329 

TEREN Str. Armatei, f.n. 2334 206981 

 

 
 
 
             Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                  
                          
                            
 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni  

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 18508 /21.08.2019; 

- raportul de specialitate al Compartimentului inventariere/gestionare domeniul 
public/privat şi Compartimentului juridic înregistrat  sub nr. 18603/22.08.2019; 

- avizele 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; 

- prevederile H.C.L. nr. 130/29.07.2019 privind includerea în domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni a unor bunuri imobile în vederea înscrierii dreptului de 

proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară; 
- extrasele de carte funciară privind bunurile imobile în cauză; 

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

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

cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii 
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

     Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 
 

Denumire Date identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Cartea 
funciară  

Număr 
cadastral 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, str. 
Mihai Eminescu, nr.13 

140 15934,80 39974 39974 

TEREN Categorie de folosinţă 
drum, situat în municipiul 
Fălticeni, str. Mihai 

270 30731,40 39971 39971 
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Eminescu, nr.13 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, str. 
Mihai Eminescu, nr.13 

267 30389,94 39976 39976 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluţiei, în faţa bl.5 

6 822,40 39961 39961 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluţiei, în faţa bl.5 

4 513,30 39969 39969 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluţiei, în faţa bl.5 

5 651,73 39970 39970 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluţiei, în faţa bl.5 

8 972,70 39972 39972 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluţiei, în faţa bl.5 

22 2681,66 39975 39975 

TEREN Categorie de folosinţă 
curţi-construcţii, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluţiei, în faţa bl.5 

14 1661,20 39963 39963 

 
 Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 se completează în mod corespunzător. 
             Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                  
                          
                           
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                          
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Devizului general al obiectivului de investiţie  

„Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul 

Fălticeni, județul Suceava”  
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
Având în vedere:  
          - referat de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
20647 /19.09.2019;  
          - raportul de specialitate al Biroului de Management al Proiectelor înregistrat  sub nr. 

20791/20.09.2019; 

- avizele 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; 

 - prevederile H.C.L. nr. 29/ 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Locrărilor de Intervenție, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
cuprinzând cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Restaurare monument 
istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea, Municipiul Fălticeni, județul Suceava”; 
În baza prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare  și ale 
Ordinului nr. 1851 / 2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind punerea în aplicare 
a prevederilor O.U.G. nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. d, art.136, alin. (10) și art. 139, 
alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1. –  Se aprobă modificarea Devizului general al investiţiei  „Restaurare 

monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni, județul 
Suceava” , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  –   Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
 Art.3.  –   Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
             
 



 
 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38635,  proprietatea publică  a  municipiului 
Fălticeni, situat pe  str.Republicii(tronson II),  în două corpuri de proprietate 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de  domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.  18679 / 23.08.2019; 
           -  raportul de specialitate al Compartimentului inventariere/gestionare domeniul public/privat 

înregistrat  sub nr. 21284/25.09.2019; 

-   avizele 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 Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare și ale  
Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. g din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1.  Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38635 în suprafață de 10665 
m.p.,  proprietatea publică a  Municipiului Fălticeni, situat pe  str.Republicii(tronson II), în două 
corpuri de proprietate, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv: 

a) un corp de proprietate cu suprafața  S1 = 10398 mp care reprezintă alee pietonală; 

b) un corp de proprietat cu suprafața  S2 = 267 mp pe care se va amenaja un loc de joacă; 
              Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Compartimentului 

administrarea și gestionarea domeniului public/privat şi Serviciului juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 
              
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier local, ed.  Dulgheriu Maria                                                   
                        
                                                                                                                       
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                                  jr. Mihaela Busuioc 
 Fălticeni: 26.09.2019                           
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