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STATUTUL-CADRU AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
 
ART. 1 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002, Consiliul Local al Municipiului Fălticeni a 
adoptat Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______ din data 
de ______________ 
 
ART. 2 
2.1 Întinderea teritoriului administrativ si delimitarea teritoriala 

Municipiul Fălticeni se întinde pe 28 kmp şi este situat în podişul cu acelaşi nume, subunitate 

geografică a Podişului Sucevei, suprapus bazinului râului Şomuzul Mare. Localitatea este aşezată la 

intersecţia coordonatelor geografice 47
0
28’ latitudine nordică şi 26

0
18’ longitudine estică, şi la altitudinea 

medie de 348 m faţă de nivelul Mării Negre. 

Municipiul este străbătut de şoseaua europeană E85 (Bucureşti – Suceava), fiind situat la 25 km de 

municipiul Suceava – centrul administrativ al judeţului, 120 km de Vatra Dornei, 125 km de Iaşi şi 450 km de 

Bucureşti.  La Fălticeni se poate ajunge şi prin magistrala feroviară Bucureşti – Suceava – Vicşani, pe 

tronsonul de cale ferată secundară Dolhasca – Fălticeni în lungime de 25 km, care asigură legătura cu 

localităţile importante din ţară. Aeroportul cel mai apropiat se află în localitatea Salcea (la 12 km de 

municipiul Suceava şi la 37 km de Fălticeni). 

Relieful zonei Fălticeni este format din dealuri şi lunci. Spre vest sunt dispuse culmile munţilor 

Stânişoara (altitudine maximă 1531 m). În faţa lor se aşază dealurile subcarpatice (Dealul Ciocan, Dealul 

Înalt, Culmea Pleşului). Mai aproape apare culoarul depresionar al Văii Moldovei cu numeroase terase şi 

dealuri aluvionare. Spre est, până la Valea Siretului, se întinde o altă regiune geografică – Podişul Fălticeni, 

cu dealuri cu versanţi asimetrici a căror înălţime este sub 500 m. 

  
2.2 Istoric 

              Primele referiri atestate documentar despre aşezarea de astăzi datează din secolul al XIII-lea. 

Viitorul târg s-a constituit din satele existente în epocă şi a devenit notoriu prin Iarmarocul de Sf. Ilie care, 

după cel de la Leipzig, era una dintre cele mai cunoscute răscruci comerciale din Europa. 

Atestarea oficială ca aşezare urbană şi dezvoltarea modernă ulterioară a municipiului Fălticeni îşi 

au sursa în aportul economic definitoriu al comunităţii evreilor. La jumătatea secolului al XIX-lea localitatea 

avea peste 10.000 locuitori, 4 şcoli particulare, o şcoală publică, mai multe tipografii unde se tipăreau gazete 

şi reviste locale sau zonale. Localitatea s-a remarcat dintotdeauna prin personalităţile de nivel naţional sau 

mondial născute aici sau care, prin natura lucrurilor, s-au stabilit pe aceste meleaguri: scriitorii Ion Creangă, 

Mihail Sadoveanu, Nicolae Labiş, E. Lovinescu, Horia Lovinescu, Vasile Lovinescu, Monica Lovinescu, Nicu 

Gane, folcloristul Artur Gorovei, oamenii de teatru Matei Millo, Grigore Vasiliu-Birlic, Jules Cazaban, 

cineastul Paul Călinescu, artiştii plastici Dimitrie Hârlescu, Aurel Băeşu, Ion Irimescu, Reuven Rubin, 

oamenii de ştiinţă Dimitrie Leonida, Mihai Băcescu, Eliot Sorel, Vintilă-Ioan Şiadbei, Sofia Ionescu-

Ogrezeanu – şi lista continuă. Remarcând vocaţia creatoare a oamenilor acestor locuri şi numărul mare de 

personalităţi născute aici, George Călinescu situa Falticenii, în 1939, imediat după Bucureşti şi Iaşi. 

 

2.3. Repere istorice  

1780, 10 august  Printr-un  hrisov  dat  de către domnitorul CONSTANTIN  MORUZI se dă dreptul biv vel 

stolnicului IONIŢĂ BAŞOTĂ, să înfiinţeze un târg pe moşia sa din Şoldăneşti; 1781  Într-un triodion tipărit la 

Râmnic se pomeneşte de târgul Şomuzului; 1782, 18 ianuarie  În faţa unei comisii austriece, delegatul 

mănăstirii Moldoviţa  declară că stăreţia are în  Moldova moşiile Fălticeni; 1782  Comunitatea israelită 

construieşte în târg prima baie publică; 1785  Într-o jalbă a răzeşilor din Coteşti se spune că pe moşia 

Şoldăneşti “s-ar fi făcut şi târgul nou Fălticeni”; 1785  Ia fiinţă breasla blănarilor; 1790, 3 martie. Isprăvnicia 

Sucevei înscrie într-un act localitatea Fălticeni - numele oficial al târgului; 1798  Marele vornic Andrei Başotă 

zideşte biserica din Şoldăneşti; 1803  Populaţia târgului este de 400 locuitori; 1805  Apare prima hartă a 

târgului, trasată de inginerul Iosef von Braun, înfăţişând 23 de case; 1814 10 septembrie Domnitorul Scarlat 

Calimachi hotărăşte prin hrisov ca târgul nou înfiinţat să organizeze anual patru   iarmaroace; cel de la 20 
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iulie va face multă vreme faima noii aşezări; 1818 Târgul se dezvoltă economic, în special datorită 

iarmarocului; 1821 Se atestă prezenţa în târg a turcilor şi eteriştilor ambele tabere, pe rând,  jefuindu-l şi 

dându-i foc; 1823 În planul târgului sunt trecute 107 case; 1824 Se restaurează biserica din Buciumeni; un 

uric din anul 1424, dat de domnitorul Alexandru cel Bun, spune că ar fi fost clădită de Iuga, fiul natural al 

domnitorului; 1825, 30 august Ia fiinţă prima spiţerie; 1827  Spătarul   Mihai Gane zideşte biserica 

Adormirea, catedrala târgului; 1828  Târgul are 673 de curţi; 1828  Ia fiinţă spitalul israelit; 1830 Populaţia 

este de 2.345 de locuitori; 1830 Ia fiinţă prima tăbăcărie din ţară; 1831 O statistică arată existenţa a 295 de 

breslaşi; 1832  Iluminatul târgului se face cu 24 de fânare; 1835 Târgul Fălticeni are staţie de poştă; 1839 În 

târg funcţionează patru pensioane cu un total de 54 elevi. În trei dintre ele se învaţă   numai româneşte, iar 

în cea de a patra se predau şi limbi străine; 1840 Cu toate că se consemnează multe incendii, în târg există 

o singură tulumbă pentru stingerea lor, cumpărată de comunitatea israelită; 1841, 20 iunie. Domnitorul 

Moldovei,  Mihail Sturza, inspectează târgul Fălticeni; 1842 Primul doctor în medicină - “hirurg şi acuşor” - 

este Ignatz Diaconovici, consul austriac la Fălticeni; 1842 Singura spiţerie din Fălticeni este cumpărată de 

Carol Vorel, spiţer căruia i se datorează înfiinţarea grădinii publice; 1842, 1 aprilie. Ia fiinţă, la hotărârea 

Eforiei din Iaşi, prima şcoală publică, “Şcoala domnească”, cu un număr de 14 elevi; 1845  Ia fiinţă Eforia 

târgului Fălticeni; 1845  Se organizează “Serviciul Pompieriei; 1845 Aprovizionarea cu apă potabilă se  face 

de către sacagii; 1845 Se înalţă casa lui Alecu Botez Forăscu, azi Muzeul de Artă Ion Irimescu; 1849 Un 

călător străin, care a vizitat târgul, menţionează despre iarmaroc: “După cel de la Leipzig, este unul din cele 

mai însemnate bâlciuri ale Europei”; 1850 Pe o listă a Eforiei târgul figurează cu 12 uliţi şi 12 hudiţi, cu 

menţiunea numelor acestor “străzi”, simple drumuri de ţară nepietruite; 1850 Ia fiinţă “Şcoala de catiheţi”; 

1851 Apare primul taraf de lăutari care face un “înscris” întărit de avizul Poliţiei târgului; 1854 Se 

construieşte o linie telegrafică între Iaşi şi Suceava, prin Târgu Frumos, Târgu Neamţ şi Fălticeni; 1856 Se 

constituie Comitetul unionist; 1857 Se constituie Serviciul diligenţelor, prevăzându-se curse între Fălticeni şi 

Roman, de două ori pe  săptămână; 1857  Ia fiinţă pensionul de fete cu internat; 1858 Se zideşte biserica 

catolică; 1858, 1 noiembrie Este numit administrator provizoriu al judeţului Suceava ALECU  MILLO, fratele 

actorului MATEI MILLO; 1859, 27 ianuarie  Întreaga populaţie a târgului sărbătoreşte desăvârşirea Unirii; 

1859 Populaţia este de 12.582 locuitori; 1859 “Şcoala de catiheţi”, înfiinţată în 1850, se uneşte cu “Şcoala 

domnească” devenind prima Şcoală primară de băieţi, în prezent Şcoala „Al. I. Cuza”; 1859 Ia fiinţă “Şcoala 

de fete nr. 1”, care funcţionează cu patru învăţătoare;  1860 Târgul începe să se alimenteze cu apă de izvor 

adusă din suburbia Buciumeni, pe o reţea de olane de 3.187 metri; 1860, 30 mai. Domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza vizitează pentru prima oară Fălticeniul; 1860, 21 iunie. Se inaugurează spitalul, a cărui 

construcţie începuse în 1851, denumit “Stamate”, după numele fondatorului,  cu 40 de paturi;  

1860 Se fondează azilul de bătrâni; 1861 Cea dintâi reprezentaţie teatrală în Fălticeni este cea a trupei de 

teatru din Rotopăneşti, fondată de NICOLAE ISTRATI;  1864 Străzile sunt denumite mahalale; apare 

mahalaua  Feredeului, mahalaua Pârâul Ciurii, mahalaua Ciurii din dos, mahalaua Broscăriei; 1864, 1 

aprilie. Comuna devine prin lege independentă, se administrează singură, devine persoană juridică. Capul 

comunei se numeşte primar,  ajutat de un Consiliu; 1864 Se emite Medalia pentru târgul Fălticeni, cu ocazia 

unei expoziţii de agricultură şi industrie; 1864 În timpul iarmarocului, teatrul lui MATEI  MILLO  dă 

spectacole în fiecare seară, într-un local din scânduri, anume construit de actor, pe strada Mare, sala fiind 

mereu plină până la refuz; 1870, 2 noiembrie. Gimnaziul “Alexandru Ion I” îşi deschide festiv cursurile într-o 

odăiţă din localul Prefecturii, după şase ani de zbateri şi sacrificii;  La cursuri se înscriu 20 de elevi; 1872 Se 

amenajează grădina publică; 1872 Ia fiinţă “Şcoala primară de băieţi nr. 2”; 1872, septembrie. Ia fiinţă 

“Şcoala de meserii”, cu specialitatea cizmărie;  1873, 21 februarie. Ia fiinţă “Şcoala primară de fete nr. 2”, 

fără local propriu, având patru institutoare şi 141 de eleve; 1873, iunie. Ia fiinţă prima tipografie, “Imprimeria 

fraţilor Tăutu”;  1873 Primăria are o orchestră civilă, sub conducerea capel-maistrului Anton Zika;  1873 

Alexandru Hulubei, fost funcţionar şi subprefect, deschide prima librărie;  1876 Ia fiinţă “Casa de Economii”, 

din iniţiativa a patru institutori; 21 mai. În tipografia Goldner apare primul număr al gazetei săptămânale 

“Plăeşul înregistrator de fapte”;  1877 În tipografia Goldner apare “Geografia judeţului Suceava” (cu capitala 

la Fălticeni);  1879 În tipografia Goldner apare gazeta “Suceava”; 1879 Ia fiinţă prima formaţie de muzică de 

cameră, din iniţiativa şi sub conducerea medicului Ioan Rossignon, absolvent al Conservatorului din Viena; 
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1879, 30 august. Marcu Saidman, înfiinţează “Tipografia Junimea M. Saidman”; 1913 Ia fiinţă judecătoria 

de plasă; 1880 Se construieşte primul teatru, o baracă de scânduri, ulterior transformată în clădire de zid  de 

către Adolf Baier;  1883 Anastasia Cichirdic înalţă cu 3 m şi înzestrează cu ceas cele 4 feţe ale turnului 

catedralei Adormirea; 1884 Începe construcţia trotuarelor pe “Uliţa Mare”;  1884, aprilie. Apare gazeta 

“Fălticeni”; 1884 Ia fiinţă “Şcoala profesională de fete” - gimnaziul industrial;  1885, 25 aprilie. Încep lucrările 

de construcţie a liniei ferate Dolhasca – Fălticeni; 1886 Se zideşte clădirea gării;  1887, 26 ianuarie. În 

“Tipografia Asociaţiilor” apare gazeta săptămânală “Respectul Legei”;  1887, iunie. Se termină construcţia 

abatorului; 1887, 28 septembrie. Se dă în exploatare linia ferată Dolhasca – Fălticeni; 1887, 24 ianuarie. 

Mihail Kogălniceanu vizitează oraşul;  1887, septembrie. Apare ziarul “Alarma Moldovei”;1889 Regimentul 

16 Dorobanţi se încartiruieşte cu un batalion în garnizoana Fălticeni;  1890 Populaţia este de 8.476 locuitori, 

care locuiesc în peste 1600 de case; 1891, 21 ianuarie. În tipografia Saidman apare primul număr din 

gazeta “Voinţa Sucevei”; 1891, aprilie. Ia fiinţă Regimentul 16 Infanterie; 1891 Ca un început al 

industrializării târgului, intră în producţie o sumănărie  purtată cu cai, având 15 lucrători străini şi 5 români; 

1891 Ia fiinţă  “Şcoala de croitorie” cu 31 eleve; 1891 Vine la Fălticeni MIHAIL SADOVEANU ca elev la 

“Şcoala primara nr. 2”; 1892, 1 martie. Apare “ŞEZĂTOAREA”, prima revistă de folclor din România;  

1892, 1 septembrie. Se dă în folosinţă gimnaziul “Alecu Donici”, în locul celui de “Al. I. Cuza”; 1894 

ARTUR GOROVEI, directorul revistei “ŞEZĂTOAREA”, este invitat la Cicago, la Congresul Societăţii  

Americane de Folclor; 1895 Primarul Iorgu Radu construieşte trotuare pe toate hudiţele periferice ale 

târgului; 1896 Se introduce telefonul, instalat în gherete, în diferite puncte ale târgului.1897 Se dă în funcţie 

hala alimentară; 1897 Ia fiinţă “Şcoala Israelito - Română” de băieţi şi fete;  1899 Se termină construcţia 

localului Primăriei, lucrare începută la 25 iulie 1896; 1900 Ia fiinţă Societatea “Cantina şcolară şi ajutorarea 

elevilor săraci”, cu 109 membri fondatori; 1903 Celebra soprană Elena Teodorini, numită de Giuseppe Verdi 

“prima voce a Europei din toate timpurile”, cântă la sala Bayer; 1906 Ia fiinţă tipografia “Gutenberg”; 1907 Se 

construieşte clădirea Tribunalului (în prezent adăposteşte Muzeul apelor “Mihai Băcescu); 1907, 16 

noiembrie. Apare gazeta bilunară “Răvaşul poporului”; 1908, 15 octombrie. Iau fiinţă, la marginea 

proprietăţii lui MIHAIL  SADOVEANU, o moară, un punct farmaceutic şi o bibliotecă; 1909, iulie. Apare un 

nou plan care cuprinde întreg oraşul (252 ha); 1909 Ia fiinţă “Tipografia Lanof”; 1912 Populaţia oraşului este 

de 13.724 locuitori; 1912 Ia fiinţă prima fabrică de mobilă, cu 50 muncitori; 1912 Ia fiinţă fabrica de 

cherestea “Forestiera Baia” care funcţionează cu 9 gatere, o secţie de butoaie şi o moară; 240 muncitori; 

1912 Ia fiinţă primul cinematograf, în sala Bayer; 1913 Se constituie “Asociaţia învăţătorilor”; 1914 Se 

inaugurează “Muzeul Sucevei”, ulterior “Muzeul Fălticenilor”, având ca întemeietor pe profesorul VASILE  

CIUREA;  1914, 5 octombrie. Se deschid cursurile “Şcolii normale de băieţi”;  1915, 1 ianuarie. Ia fiinţă 

Banca populară „Cetatea Sucevei”; Populaţia oraşului este de 8.753 locuitori; 1915, 31 mai. Ia fiinţă 

“Federala Buciumul Moldovei” a băncilor, obştilor şi cooperativelor din oraş şi din judeţ; 1915 Judecătorul N. 

Comnino donează   Muzeului Sucevei un cupeu sculptat în lemn, o adevărată bijuterie, opera tatălui său, 

Leon Comnino, la care a lucrat cu cuţitaşul de buzunar timp de 35 de ani (1857-1892). Lucrarea a fost 

prezentată la Expoziţia Universală din Paris, în anul 1937; 1915, 14/15 august. Regimentul 16 Infanterie 

trece graniţa Carpaţilor şi participă la luptele de la Topliţa, Pietrosul, Pietrele Roşii, Racoş ş.a.; 1915, 

august  Gimnaziul “Alecu Donici” este transformat în Spitalul militar No. 256; 1917, iulie Regimentul 16 

Infanterie participă la ocuparea Budapestei; 1917, 6 august,  Localul gimnaziului “Alecu Donici devine Spital 

rusesc; 1919  Ia fiinţă clasa a V-a la gimnaziul “Alecu Donici”; 1919 Apare foaia de propagandă şi educaţie 

cetăţenească “Glasul Sucevei”;  1920, 9 martie. Ia fiinţă “Şcoala industrială de ucenici”; 1920, 20 aprilie. Se 

naşte SOFIA IONESCU – OGREZEANU, medic primar neurochirurg, prima femeie în această specialitate 

din ţară şi printre primele din lume;  1921, 1 septembrie. Ia fiinţă “Şcoala inferioară de meserii”;  1921, 27 

noiembrie. Ia fiinţă “Şcoala secundară de fete”;  1922, 1 aprilie. Îşi începe activitatea “Banca pe acţiuni de 

credit, industrie şi comerţ  ŞTEFAN CEL MARE”;  1922, septembrie. Ia fiinţă “Grădiniţa de copii nr. 1”, în 

localul din strada Română (azi 1 Mai), colţ cu  strada Ştefan cel Mare; 1923, 15 martie. Aşezările suburbane 

Buciumeni, Fălticenii - Vechi, Oprişeni şi Tâmpeşti (azi Grădini) intră în   componenţa oraşului Fălticeni; 

1923, 1 aprilie. Ministerul Instrucţiunii Publice aprobă ca gimnaziul “Alecu Donici” să fie ridicat la rangul de 

liceu, care va funcţiona sub numele de “NICU GANE”;  1923, 31 mai. Ia fiinţă judeţul Fălticeni; 1923, Marele 
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savant Nicolae Iorga vizitează muzeul înfiinţat de profesorul VASILE CIUREA; 1923, 1 septembrie. Ia fiinţă 

“Şcoala elementară de comerţ”;  1924, 13 aprilie. Intră în componenţa oraşului şi satul Şoldăneşti; populaţia 

oraşului, prin alipirea satelor învecinate, este de 14.000 locuitori; 1924  Prima serie de absolvenţi ai liceului 

NICU  GANE: PETRE V. JITARU, viitorul profesor universitar, doctor docent la Universitatea din Iaşi, 

membru corespondent al Academiei Române, sculptorul ION IRIMESCU şi actorii JULES L. CAZABAN şi 

GRIGORE  VASILIU – BIRLIC; 1925, 12 februarie. Ia fiinţă “Casa de credit a agricultorilor”;   

1925, iunie. Ia fiinţă “Banca plugarilor”; 1925 Ia fiinţă “Grădiniţa de copii nr. 2”; 1925, octombrie Intră în 

funcţiune uzina electrică; 1926  Ia fiinţă “Orfelinatul din Fălticeni”;  1928 Apare revista “Tribuna învăţătorilor 

fălticeneni”;  1928, Apare “Gazeta Folticenilor”; 1928, Se înfiinţează tipografia “Cultura”;  1928, Sculptorul 

ION  IRIMESCU este numit profesor de desen la Şcoala Normală, unde funcţionează până în anul 1930; 

1928, 23 decembrie. Apare revista “Săptămâna”;  1929, 3 iulie. Ia fiinţă judeţul Baia, cu capitala în 

Fălticeni, în locul fostului judeţ Fălticeni; 1930, Populaţia oraşului este de 11.894 locuitori; 1930, Se 

introduce, pentru prima dată în oraş, cinematograful sonor; 1930, 22 iunie. Se inaugurează, în mod 

solemn, în localul său propriu pe Strada Mare (azi Republicii) nr. 294, MUZEUL FĂLTICENILOR, având ca 

director pe profesorul VASILE  CIUREA, iniţiatorul şi creatorul acestui lăcaş de cultură; 16 noiembrie. 

Liceul NICU GANE organizează într-un cadru festiv, sărbătorirea a 50 de ani de la naşterea lui MIHAIL  

SADOVEANU, în prezenţa scriitorului, 1931, septembrie. Baroul înscrie prima femeie avocat din oraşul 

Fălticeni, în persoana Floricăi Sandovici; 1932 În tipografia M. Saidman apare revista literara, artistica şi 

sociala “Înmuguriri”, sub direcţia profesorului VIRGIL TEMPEANU;  1934  Ia fiinţă “Tipografia românească 

Vasile Conta”; 1934  Sub egida “Ligii culturale” are loc primul concert public, în sala de gimnastica a liceului 

Nicu Gane, a fraţilor Gheorghiu, viitorii virtuoşi interpreţi, Ştefan la vioara şi Valentin la pian; 1935 Apare 

gazeta săptămânală “Funcţionarul”, organ pentru îndrumarea şi apărarea funcţionarilor publici; 1938  

Populaţia oraşului este de 11.775 de locuitori; 1939  Intră în funcţiune Fabrica de conserve de legume şi 

fructe; 1940  Intră în funcţiune Fabrica de marmeladă; 1941 Populaţia oraşului este de 12.607 locuitori; 

1941 Încep lucrările de canalizare şi de alimentare cu apa a oraşului; 1941  Se construieşte Casa Armatei 

de către Cercul Militar (în prezent, aici funcţionează cu chirie Casa de cultură); 1943 Sculptorului ION 

IRIMESCU i se decernează Marele premiu al Academiei Române; 1945, 18 februarie. Se instalează 

primul prefect comunist, în persoana învăţătorului Ştefan Focşa, fost primar al oraşului Fălticeni; 1948 

Populaţia oraşului este de 10.563 locuitori; 1948 Se dă în folosinţă Baia publică, construcţie începută în 

anul 1940; 1948 Gimnaziul de fete se transformă în  Liceul nr. 2;  1949, 2 iunie. Se inaugurează 

Policlinica, cu medici şi dentişti particulari încadraţi în unităţile sanitare de stat; 1949 Se amenajează Piaţa 

23 August, prin demolarea unor clădiri vechi din jur; 1949 Se constituie Cooperativa meşteşugărească 

ZORILE; 1959 Ia fiinţă Biblioteca centrală a oraşului; 1959 Şcoala profesională de fete se transformă în 

Şcoala pedagogică de fete; 1959, 1 octombrie. Apare Raionul Fălticeni, în locul judeţului Baia; 1959  Ia 

fiinţă Întreprinderea de industrie locală - teracotă şi covoare; 1951, 29 mai. Elevul NICOLAE  LABIŞ din 

clasa a IX-a a Liceului de băieţi din Fălticeni (fost Liceul NICU  GANE), ia premiul I pe ţară, la concursul de 

limba română pentru elevii şcolilor  medii din România; 1952 Intră în funcţiune Staţia de radioficare a 

oraşului; 1952 Intră în funcţiune Combinatul forestier cu 7 gatere şi 6 circulare, preluând   masa lemnoasă 

din pădurile înconjurătoare, având ca forţă de muncă un   număr de aproximativ 1.200 muncitori; 1953 Se 

înfiinţează Autobaza; 1953, 14 septembrie. Se inaugurează Casa de ajutor a pensionarilor, iniţial cu un 

număr de 80 de membri; 1954 Sculptorului ION IRIMESCU i se decernează titlurile de Maestru emerit al 

artei şi Laureat al   premiului de Stat. 

 fiinţă Casa Orăşenească de Cultură, în fostul  local al Cercului Militar; 1955 Începe modernizarea     

edilitara a oraşului, prin construirea blocurilor de locuinţe cu două şi trei niveluri, pe străzile Nicolae 

Beldiceanu şi Unirii; 1956 Populaţia oraşului este de 13.305 locuitori; 1957  Ia fiinţă “Filatura de in şi 

cânepă”, cu peste 2.000 de muncitori; 1961 Intră în funcţiune Fabrica de pâine; 1961 Se inaugurează 

Stadionul sportiv, din strada Maior Ioan; 1961 1 septembrie. Se deschid cursurile “Şcolii profesionale de 

mecanici agricoli”; 1962, 10martie. Ia fiinţă “Cooperativa agricolă”, cu 1.312 membri; 1964 Sculptorului ION 

IRIMESCU i se decernează titlul de “Artist al poporului”; 1966 Populaţia oraşului este de 13.271 locuitori; 

1966 Policlinica se mută într-un local nou, cu două etaje, în piaţa 23 August; 1966 Ia fiinţă Şcoala generală 
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nr. 3, (azi “Mihail Sadoveanu”) dispunând de un local nou, în strada Ana Ipătescu; 1966 Fostul spital 

evreiesc, de pe strada Sucevei, este transformat în Maternitate; 1966, 1 septembrie  “Centrul şcolar 

horticol”, provenit din fosta Şcoală horticolă” de la 1920, este transformat în Liceu agricol; 1967, 1 ianuarie. 

Populaţia oraşului, împreună cu suburbiile, este de 18.084 locuitori; 1967, 15 septembrie. Ia fiinţă 

“Complexul meşteşugăresc”, cu un număr de 223 membri; 1968, 16 februarie. După noua reorganizare 

teritorial - administrativă, oraşul Fălticeni trece la judeţul Suceava; 1968, 1 septembrie. Se deschide Şcoala  

profesională, întreţinută de Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti; 1968, 21 decembrie. Se deschide 

festiv Cenaclul literar E. LOVINESCU, cu trei secţii: teorie şi istorie literară, folclor şi creaţie; 1969  Începe să 

funcţioneze, lângă Primărie, Staţia de termoficare; 1970, 14 noiembrie. Are loc sărbătorirea centenarului 

Liceului nr. 1, cu participarea unor foşti profesori - VASILE  CIUREA şi VIRGIL TEMPEANU - cât şi a 

numeroşi elevi -   PETRE  JITARU, profesor universitar doctor docent, membru corespondent al Academiei 

R.S.R., CONSTANTIN  CIOPRAGA,  profesor    universitar doctor, ION IRIMESCU, artist al poporului, 

GEORGE AILINCĂI, conferenţiar universitar doctor inginer, AUREL  GEORGE  STINO, publicist, profesor, 

ş.a. Cu acest prilej, în urma apelului unor personalităţi fălticenene, Liceul nr. 1 îşi recapătă vechiul nume 

“Liceul NICU  GANE”; 1971 Populaţia oraşului este de 19.317 locuitori; 1971 Intră în funcţiune “Fabrica de 

P.A.L.,  P.A.L. înnobilat şi mobilă”; 1971, 23 august. Se dă în folosinţă cabana  turistică Dumbrava 

minunată; 1972, 16 iunie. Se inaugurează GALERIA  OAMENILOR  DE  SEAMĂ; 1972, august. Se dă în 

folosinţă Fântâna arteziană din piaţa 23 August; 1974 Începe sa funcţioneze Casa Corpului  Didactic; 1974 

Populaţia oraşului este de 20.421 locuitori; 1975, 10 februarie. Are loc vernisajul “Colecţiei de sculptură ION 

IRIMESCU”; 1975, 20 martie. Are loc festivitatea de înmânare a Diplomei care confirmă ocuparea locului I 

pe ţară în Întrecerea pentru înfrumuseţarea şi buna gospodărire a localităţilor pe anul 1974, la categoria 

oraşelor cu o populaţie de  peste 10.000 locuitori; 1975, Se dă în folosinţă Stadionul sportiv de pe malul 

lacului Şomuz, cu o capacitate de 10.000 locuri; 1975 Se reamenajează terasa BĂNCUŢA, construită în 

anul 1904; 1976 Se dă în folosinţă Complexul TURIST (în fostul sediu al P.C.R.), care cuprinde un hotel cu 

o capacitate de 71 de locuri, restaurant cu terasă, bar de zi, discotecă şi cofetărie; 1976 Liceul Agricol 

devine Liceul Agro-industrial, având ca anexă Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli; 1977 Liceul teoretic 

NICU  GANE se transformă în Liceul industrial NICU GANE; 1977, 15 septembrie. Se dă în folosinţă noua 

clădire a Poştei şi Telefoanelor; 1978, 9 iulie. Îşi începe activitatea Secţia de canotaj, prima din judeţ, având 

baza   nautică lângă complexul sportiv şi de agrement Nada Florilor; 1978, 1 noiembrie. Se inaugurează 

Casa căsătoriilor; 1979, 26 martie. Are loc festivitatea dezvelirii statuii lui Mihail Sadoveanu, operă a 

sculptorului ION  IRIMESCU; 1979, iulie. Intră în funcţiune, parţial, Fabrica de sticlărie-menaj; 1979, 

decembrie. Intră în funcţiune Fabrica de Plăci înnobilate; 1981, Intră în funcţiune Fabrica de amidon; 1981, 

iulie. La Întreprinderea chimică intră în funcţiune secţia de detergenţi; 1981, septembrie. Şcoala generală 

nr. 1 “Al. I. Cuza” inaugurează un nou şi modern local de învăţământ; 1981, noiembrie. Este pusă în 

funcţiune prima etapă a centralei de termoficare a oraşului; 1982, 17 august. Se inaugurează “Muzeul de 

Ştiinţele Naturii” în fosta clădire a Tribunalului, înfiinţat cu sprijinul academicianului MIHAI BĂCESCU; dintre 

exponate atrage atenţia un glob pământesc cu diametrul de 1,5 m ilustrând fidel harta reliefului fundurilor 

oceanice, exemplar unic, opera profesorului de geografie NICOLAE ISAIC, din comuna Vadul Moldovei; 

1982, Intră în funcţiune Fabrica de lapte praf; 1983, Sculptorului Ion Irimescu i se decernează Marele premiu 

al Uniunii Artiştilor Plastici, la împlinirea vârstei de 80 de ani; 1983, 14 iunie. Se inaugurează Casa Cărţii 

“Mihail Sadoveanu”; 1983 Oraşul ocupă locul I pe ţară privind starea de sănătate a copiilor, la fel ca în anul 

1995; 1984 Populaţia oraşului este de 27.000 locuitori; 1985,1 iulie. Ia fiinţă  Întreprinderea piscicolă;  1987; 

1985, 5 iunie. Are loc inaugurarea Casei memoriale “Mihail Sadoveanu”; 1994, 28 decembrie. Oraşul 

Fălticeni  devine municipiu. 
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2.4 Populatia  
2.4.1. Dinamica populaţiei 

               Potrivit Recensământului din 18 martie 2002, populaţia stabilă a Municipiului Fălticeni este de 

28.899 locuitori (14.245 masculin şi 15.654 feminin),  faţă de 33.104 locuitori în 1990.  

Asemenea altor zone ale ţării, şi în Fălticeni populaţia a crescut exploziv începând cu anii ′50-′60 ai 

secolului trecut, ca urmare a industrializării forţate, a cooperativizării agriculturii şi a politicii de creştere a 

natalităţii. Oraşul Fălticeni a atras astfel un număr mare de locuitori de vârstă tânără proveniţi din zonele 

rurale învecinate. Populaţia a crescut uşor şi după anul 1990, atingând valoarea maximă în anul 1998 

(33.655 locuitori), an din care a început declinul numeric. Acesta s-a datorat în primul rând creşterii migraţiei 

către zonele rurale înconjurătoare a populaţiei disponibilizate în urma restructurării industriale (industria 

chimică, industria de prelucrare a lemnului, alimentară, textilă şi altele). Un rol important l-au  avut pentru 

ultimii ani plecările în străinătate, din care multe cu caracter permanent. De asemenea, scăderea numerică 

a populaţiei s-a datorat şi scăderii natalităţii în ultimul deceniu. 
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2.4.2.  Mişcarea naturală 

               Se încadrează în tendinţa generală pe ţară, atât natalitatea, mortalitatea cât şi sporul natural având 

evoluţii similare celor de la nivel naţional. 

După 1990, numărul născuţilor vii în municipiul Fălticeni a scăzut  continuu de la  valoarea–record 

din 1968 (30,1‰) până la 7,1‰ în 2002, dar scăderea drastică s–a înregistrat, ca în toată ţara, între 1990 – 

1991 (vezi grafic). Această scădere este resimţită din plin, în prezent, prin dificultăţile ce apar în constituirea 

efectivelor şcolare. Mortalitatea a avut valori relativ constante, cu o creştere uşoară din 1996, dar inferioară, 

până în 2002, natalităţii. Bilanţul natural al populaţiei a fost pozitiv până în anul 2002 când, pentru prima 

dată, a devenit negativ. Valorile natalităţii se păstrează încă peste media naţională. 

Mortalitatea infantilă s-a diminuat permanent după 1990, având o rată net inferioară celei de la 

nivel naţional.  

 

Bilanţul natural al populaţiei municipiului Fălticeni 
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2.4.3. Mobilitatea teritorială 

 

 Soldul schimbărilor de domiciliu (diferenţa dintre numărul celor ce s-au stabilit cu domiciliul în 

Fălticeni  şi cei care şi-au stabilit domiciliul în altă parte) a fost pozitiv, dar în scădere, până 1998, iar din 

1999 a devenit negativ, aceasta fiind principala cauză a descreşterii numerice a populaţiei. În timp ce 

numărul sosiţilor în municipiu a rămas relativ constant, numărul celor ce au solicitat legal schimbarea 

domiciliului a crescut după 1990, principala lor destinaţie fiind zona rurală vicinală. 

            Numărul plecărilor temporare pentru lucru în străinătate este în creştere, dar nu poate fi decât 

estimat, pentru că rareori se pleacă folosindu–se permise de muncă legale. Apreciem între 500 şi 800 

numărul persoanelor plecate temporar în străinătate, care, prin aportul lor de valută susţin în parte puterea 

locală de cumpărare. Cei ce lucrează in străinătate preferă ţările spaţiului Schengen (Spania, Italia) şi 

Israelul.  

  

 

Bilanţul migratoriu al populaţiei municipiului Fălticeni 

                          

361

449

276

105

6

-109

-256

-120

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

1975 1981 1990 1992 1998 1999 2000 2001

 
            

 

 

 



 8 

2.4.4. Structura populaţiei 

 

 Structura pe sexe a populaţiei este caracterizată de o preponderenţă a populaţiei feminine ce s-a 

accentuat în 2002 o dată cu creşterea ratei emigraţiei,  în care o pondere mai mare o are populaţia 

masculină. Indicele de masculinitate a avut valorile cele mai mici înainte de 1990 (sub 90%), apoi a mai 

crescut până la 93,7% în 2001, pentru ca în 2002 să scadă din nou, la 90,9%. 

 

Structura pe sexe a populaţiei municipiului Fălticeni 
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2.4.5. COMPONENTA ETNICA 

Structura etnică a populaţiei reflectă o mare omogenitate, ponderea etniei române fiind superioară 

celei de la nivel naţional. Totuşi, faţă de anul 1992, se constată o diminuare uşoară a ponderii etniei române 

(98,2% în 2002 faţă de 98,5% în 1992) şi o creştere a numărului de etnii (12 în 2002 faţă de 9 în 1992).  

           Până  în anii ′ 70 ai secolului trecut a existat o puternică comunitate evreiască, cu un rol deosebit în 

viaţa economică şi culturală a oraşului, diminuată drastic, însă, prin emigrare. 

  

Structura etnică a populaţiei municipiului Fălticeni 

Etnia  
1977 1992 2002 

Număr  % Număr  % Număr  % 

Total  20.566 100 34.807 100 29.899 100 

Români 20.259 98 32.328 98,5 29.375 98,2 

Rromi - - 159 0,5 168 0,56 

Evrei 201 1 52 0,2 18 0,06 

Maghiari 34 0,2 44 0,1 33 0,11 

Germani 29 0,1 29 0,02 21 0,07 

Ucraineni 7 0,03 11 0,03 4 0,01 

Turci - - - - 4 0,01 

Greci 104 0,5 17 0,05 11 0,03 
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Polonezi 10 0,05 5 0,01 5 0,01 

Ruşi lipoveni - - - - 254 0,84 

Chinezi - - - - 1 0,03 

Italieni - - - - 2 0,06 

Altă etnie 3 0,01 2 0,06 3 0,01 

Indice de 

omogenitate etnică 
9,86 9,92 9,79 

 

  

 Se remarcă ponderea mare a celor ce au declarat limba română ca limbă maternă - 99,1% la 

recensământul din anul  2002. 

 

2.4.6. COMPONENTA RELIGIOASA 
Structura confesională reflectă o pondere absolută a creştinilor ortodocşi, cu o valoare numerică 

superioară celei de la nivel naţional, dar cu tendinţe de descreştere în favoarea altor confesiuni: 94,40%  

creştini ortodocşi în 2002 faţă de 97,06 % în 1992. 

După 1990 a crescut atât numărul confesiunilor prezente, cât şi cel al locaşurilor de cult, iar 

activităţile acestora s-au diversificat. Se remarcă Sinagoga din Fălticeni, monument istoric. 

 

Structura confesională a populaţiei municipiului Fălticeni 

 

Confesiunea 
1992 2002 

Numărul % Numărul % 

Total populaţie 32.807 100 29.899 100 

Ortodoxă 31.843 97,06 28.227 94,40 

Creştină de stil vechi 137 0,41 329 1,10 

Romano catolică 191 0,58 141 0,47 

Penticostală 44 0,13 85 0,28 

Baptistă 67 0,20 48 0,16 

Creştină după evanghelie 9 0,02 22 0,07 

Mozaică 52 0,15 20 0,06 

Adventistă 7 0,02 17 0,05 

Reformată 20 0,06 14 0,04 

Greco catolică 3 0,009 11 0,03 

Altă religie 4 0,01 960 3,2 

Fără religie 1 0,03 9 0,03 

Religie nedeclarată - - 6 0,01 

Atei 7 0,02 5 0,01 

Musulmană 1 0,003 5 0,01 

Indice de omogenitate 

confesională 
9,75 9,39 
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2.5 Autoritatile administratiei publice locale 

 
2.5.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI are sediul în Fălticeni, str. Republicii nr. 13.  

Consiliul local al municipiului Fălticeni ca organ deliberativ ales în mod democratic de catre populaţia 
municipiului are următoarele atribuţii:  
- Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale sau centrale;  
- alege din rândul consilierilor viceprimarii, stabileşte în limitele normelor legale numărul de personal din 
aparatul propriu;  
- aprobă statutul orasului şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ;  
- avizează sau aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi 
amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 
programe de dezvoltare judeţeană, regională şi zonală în condiţiile legii;  
- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, aprobă 
contul de închidere a exerciţiului bugetar;  
- stabileşte impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, în condiţiile legii;  
- aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor 
publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;  
- administrează domeniul public şi privat al oraşului şi exercită drepturile prevăzute de lege cu privire la 
regiile autonome pe care le-a înfiinţat;  
- poate înfiinţa instituţii şi agenţi economici de interes local;  
- hotărăşte asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, participării la 
societăţile comerciale, locaţiei de activităţi sau servicii ale administraţiei publice; 
 - numeşte şi eliberează din funcţie membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi membrii 
consiliilor împuterniciţilor statului de la societăţile comerciale cu capital integral de stat, de interes local;  
- numeşte şi eliberează din funcţie pe conducătorii societăţilor comerciale şi ai instituţiilor publice de interes 
local care se află sub autoritatea sa; 
 - instituie norme specifice pentru societăţile comerciale şi instituţii publice de interes local care se află sub 
autoritatea sa; 
 - organizează serviciile de gospodărie comunală, transport local, reţele edilitare etc.  
- aprobă şi asigură realizarea programelor de organizare şi de dezvoltare urbanistică a localităţii, precum şi 
de amenajare a teritoriului;  
- asigură realizarea lucrărilor de investiţii de interes local;  
- asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ, sanitare, de cultură, de 
tineret şi sport - potrivit legii; 
 - ia măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea 
activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;  
- acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii, contribuie la 
protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale; 
 - contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; 
- asigură libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;  
- înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;  
- asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;  
- organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi asigură buna funcţionare a acestora;  
- conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al 
municipiului;  
- hotărăşte asocierea cu alte consilii locale şi judeţene, precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară 
şi din străinătate, în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;  
- sprijină activitatea cultelor religioase, în condiţiile legii; 
- hotărăşte stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate;  
- alte atribuţii stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului; 
 
2.5.2. PRIMARUL, ca autoritate executivă, este ales în mod democratic de către populaţia municipiului 

Fălticeni, reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române şi 
străine, precum şi în justiţie. Primarul are următoarele atributii:  
- asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale 
legilor ţării, celorlalte acte normative, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean;  
- asigură executarea hotărârilor Consiliului local; în cazul în care apreciază că o hotărâre a acestuia este 
ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă sesizează pe prefect;  
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- poate propune Consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de 
interes deosebit şi, pe baza hotărârii consiliului, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări;  
- prezintă consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea economică şi socială a 
oraşului;  
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării 
consiliului; 
 - exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică 
civilă;  
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;  
- verifică din oficiu sau la cerere încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată 
consiliului cele constatate; 
 - ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor 
împreună cu organele specializate ale statului; în acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi 
instituţiile publice din municipiu, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite;  
- asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici şi cu ajutorul jandarmeriei, 
poliţiei, pompierilor şi apărării civile, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale în condiţiile legii; 
 - îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici;  
- ia măsuri prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;  
- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice 
care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;  
- controleaza igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie cu sprijinul organelor de specialitate;  
- ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;  
- asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii;  
- asigură întreţinerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea 
normală a traficului rutier şi pietonal;  
- supraveghează pieţele, târgurile, oboarele, locurile şi parcurile de distracţii şi ia măsuri operative pentru 
buna funcţionare a acestora; 
 - conduce serviciile publice locale;  
- asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară;  
- supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social; 
 - îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;  
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege;  
- elaborează proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorică, numărul de personal şi 
salarizarea acestuia şi le supune spre aprobare consiliului local; 
 - numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciilor publice locale, cu excepţia secretarului; 
 - controlează activitatea angajaţilor serviciilor consiliului;  
- propune Consiliului local eliberarea din funcţie a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice 
de interes local care se află sub autoritatea Consiliului;  
- supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin municipiului; 
- prezintă semestrial Consiliului situaţia rezolvării cererilor şi petiţiilor cetăţenilor, instituţiilor şi altor persoane 
juridice, situaţia îndeplinirii hotărârilor Consiliului Local ;  
- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate prin mandat Consiliului Local. 
 
2.6. Educaţie, cultură, sport 
2.6.1. Învăţământ  

Pregătirea şcolară şi profesională în municipiul Fălticeni se realizează în 13 grădiniţe (1 

particulară), 7 şcoli generale, 3 unităţi de nivel liceal (1 colegiu naţional, 2 grupuri şcolare). 

Corpul profesoral cuprinde 536 cadre didactice. 

 

Profesori 253 

Învăţători 239 

Educatoare   44 

TOTAL 536 
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Populaţia şcolară în anul şcolar 2002 – 2003: 

 

FORMA  DE  

ÎNVĂŢĂMÂNT 
Nr. unităţi Nr. elevi 

Nr. săli de clasă 

#(cercuri) 
Nr. clase 

Preşcolar 12 937 57 – 

Primar 8 1489 92 – 

Gimnazial 6 2124 92 – 

Cluburi ale 

copiilor 
1 600 13 11 

Liceal 3 3262 – 115 

Profesional 2 762 – 31 

Ucenici 1 80 – 3 

Postliceal 1 69 3 3 

 

Total populaţie şcolară cuprinsă în diverse forme de învăţământ: 8.375 

 

Grupurile şcolare dispun de locuri de cazare în cămine pentru elevi, iar masa este asigurată prin 3 

cantine.  

Reţeaua şi planurile de şcolarizare ale liceelor din municipiu corespund cerinţelor privind 

mobilitatea forţei de muncă şi ţin seama de profilul economic şi social al localităţii. 

Clubul Copiilor şi Elevilor din Fălticeni este spaţiul iniţiatic în care, între relaxare, competiţie şi 

performanţă, tot mai mulţi copii îşi petrec timpul liber. În prezent funcţionează cercurile cultural artistice, 

muzicale, coregrafice, plastice, tehnico –ştiinţifice, literare, aplicative şi sportive.   

Unităţile de învăţământ din municipiu sunt angajate în promovarea politicilor educaţionale 

compatibile cu cele ale ţărilor Uniunii Europene. Se derulează proiecte comunitare (ex. Leonardo da Vinci), 

care vor sprijini dezvoltarea de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care să favorizeze exersarea unui 

comportament civic activ şi creşterea capacităţii de inserţie profesională.  

 

  

2.6.2. Obiective muzeale: 

- Muzeul de Artă „Ion Irimescu” – pune la dispoziţia publicului o bogată şi valoroasă expoziţie permanentă 

de artă contemporană, constituită din donaţia maestrului Ion Irimescu, artist centenar; 

- Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” – fondat de academicianul Mihai Băcescu, prieten şi colaborator al 

oceanografului Jacques-Yves Costeau şi elev al savantului Emil Racoviţă. Muzeul prezintă lumea apelor. În 

muzeu există o sală a acvariilor, un glob terestru în relief (inclusiv relieful marin) cu diametrul de 1,50 m, 

lucrări de grafică şi un valoros fond documentar; 

- Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni – oferă vizitatorilor o incursiune în atmosfera spirituală a 

Fălticenilor şi a oamenilor săi de cultură: scriitori, pictori, actori, muzicieni, oameni de ştiinţă (peste 140 de 

personalităţi de valoare naţională sau internaţională); 

- Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” – prima casă construită de marele scriitor, păstrează atmosfera 

specifică operei sadoveniene. 
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2.6.3. Sport 

 

     Sportivii din municipiul Fălticeni au avut, de-a lungul anilor, rezultate notabile.  

     - Gimnastică: campioană mondială; 

     - Box: campioni naţionali la juniori şi seniori; 

     - Lupte libere: campioni naţionali la juniori şi seniori; 

     - Canotaj: campioni naţionali, balcanici, la juniori mici şi mari; 

     - Atletism: campioni naţionali şi europeni  juniori; 

     - Karate: campioni naţionali seniori; 

     - Fotbal: Finalistă Cupa României, Campioană naţională juniori mari. 

     Activitatea sportivă este reprezentată de cluburi sportive şcolare şi private: 

      - F.C. Foresta Fălticeni juniori şi tineret (juniori I – locul 2 în Campionatul naţional la încheierea turului de 

campionat 2002 - 2003); 

      - Juventus Fălticeni (fotbal, club privat); 

      - CS Tigrul (campion mondial la karate); 

      - Asociaţia sportivă a Şcolii „Mihail Sadoveanu” cu o secţie de judo; 

      - CSS Nicu Gane de lângă Colegiul Naţional „Nicu Gane”; 

     În 2003 au fost înregistraţi 284 sportivi legitimaţi. 

     Rezultate sportive recente: un campion balcanic şi un vicecampion european de juniori la atletism, 3 

campioni naţionali la copii (box), 7 componenţi ai lotului olimpic şi de perspectivă (canotaj), jucători de fotbal 

promovaţi la cluburi de primă divizie (Steaua, Rapid, FC Argeş, Dinamo), peste 60 de fotbalişti promovaţi în 

diviziile B şi C, peste 40 de sportivi promovaţi în diviziile superioare de volei (băieţi şi fete).  

     Competiţii şcolare: 

     - echipa de copii - locul 7 pe ţară din 68 echipe 

     - echipa de junioare - locul 4 pe ţară 

     - echipa băieţi cl. VII – VIII - campioană naţională (Şcoala Ion Irimescu). 

     Baza sportivă a municipiului cuprinde: 2 piste de atletism, 3 săli de sport, 2 săli de box, bacul pentru 

pregătirea de iarnă a  canotorilor,  baza nautică de pe iazul Şomuz II, 2 stadioane, săli de fitness şi 

culturism. Capacităţile Clubului Copiilor şi Elevilor asigură desfăşurarea activităţilor sportive - dans sportiv, 

karate,  karting, şah, navomodele. 

     Se află în construcţie o nouă sală de sport, în regim de sală polivalentă, în locaţia Grupului Şcolar 

Agricol. Investiţia de peste 12,5 miliarde lei se derulează în cadrul programului de investiţii pentru anii  2002 

– 2004 al Ministerului Lucrărilor Publice.  

 

2.6.4. Sănătate  

     Reţeaua sanitară a municipiului Fălticeni este reprezentată de spitalul municipal cu 9 secţii în 9 clădiri 

distincte, cumulând 415 paturi: medicină internă, cardiologie, chirurgie, obstetrică – ginecologie, boli 

contagioase, neonatologie, pneumo -  ftiziologie, dermato – venerice, pediatrie. 

     În municipiu mai funcţionează: policlinica cu 15 cabinete medicale, dintre care 6 privatizate, un laborator 

de analize medicale, un cabinet de medicină legală, o staţie de salvare, trei dispensare clinice urbane, 14 

cabinete medicale particulare şi stomatologice, 12 farmacii. 

     Personalul medical este compus din 68 medici, 15 stomatologi, 24 farmacişti, 212 cadre medii, 8 biologi, 

69 infirmieri şi îngrijitori, 88 persoane în aparatul administrativ. 

     Aria de responsabilitate arondată spitalului cuprinde o zonă cu aproape 180.000 locuitori, asimilată 

fostului judeţ Baia.  

 

2.6.4.1. Sistemul de ocrotire a sănătăţii 

În ultimii ani se constată o creştere a solicitărilor de consultaţii din partea populaţiei, situaţie 

determinată în cea mai mare parte de condiţiile socio-economice ale acesteia.  
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În anul 2002 s-au înregistrat creşteri ale morbidităţii prin hepatită, scarlatină, dizenterie, TBC 

pulmonar, comparativ cu situaţia statistică din anul 2000. Se constată o uşoară creştere a prevalenţei şi 

incidenţei unor boli cronice: guşă, diabet zaharat, malnutriţie, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, 

boală cerebrovasculară. De asemenea, creşterea numărului de îmbolnăviri este combinată cu dificultăţile 

unei mari părţi a populaţiei în a-şi asigura o alimentaţie şi nişte condiţii igienico-sanitare decente. Lipsa 

fondurilor pentru medicamente gratuite şi compensate, precum şi veniturile mici ale populaţiei contribuie şi 

ele la înrăutăţirea constantă şi continuă a stării de sănătate a acesteia. 

  

2.6.5. Protecţia socială 

               Administraţia locală acordă asistenţei sociale un rol deosebit. Obiectivul principal în acest domeniu 

este dat de creşterea şi diversificarea formelor de asistenţă socială, îndeosebi pentru categoriile 

defavorizate ale populaţiei (persoane cu handicap, vârstnici bolnavi, fără venituri sau cu venituri mici, 

persoane cu mulţi copii, fără venituri sau cu venituri reduse, orfani, etc.). 

Sfera de cuprindere şi dimensiunile sociale, ca prestaţii şi servicii acordate unor persoane şi 

categorii de populaţie defavorizate, precum şi numărul beneficiarilor, au înregistrat o evoluţie marcată de 

obiectivele urmărite în diferite etape. 

 

Ajutoare sociale şi indemnizaţii 

 

Anul 
2000 

mii lei 
2001 

mii lei 
2002 

mii lei 

L.67/95 ajutorul social 150 dosare 247 dosare - 

L.416/2001 - - 5.698.880 

Ajutoare de urgenţă 35.800 46.550 14.200 

Cheltuieli însoţitori 1.635.319 1.982.027 2.051.293 

Cheltuieli cantina socială 1.376.023 2.374.063 9.836.982 

Indemnizaţii de naştere 50.251 55.386 369.600 

 

2.6.6. Activitatea de caritate 

     În municipiul Fălticeni activează Societatea femeilor ortodoxe din România, Schitul Sf. Andrei, 

Organizatia „Salvaţi copiii”. Principala direcţie de acţiune a primelor două asociaţii vizează construirea şi 

finanţarea unui azil pentru bătrâni în municipiul Fălticeni. 

     Diferite organizaţii religioase desfăşoară ocazional acţiuni de sprijinire a familiilor aflate în dificultate. 

  

2.6.7. Protecţia copilului 

     Biroul Asistenţă Socială al Primăriei Fălticeni are în evidenţă 114 plasamente în familie, 28 adopţii, 72 

asistenţi maternali. Numărul de copii din municipiul Fălticeni reintegraţi în familia naturală în perioada 1999 – 

2002 a fost de 13 în 1999, 18 în 2000, 10 în 2001 şi 3 în 2002. 

2.6.7.1. Instituţii specializate 

     Grădiniţa specială pentru copii hipoacuzici este centru-pilot pentru zona Moldovei. De serviciile acesteia 

beneficiază anual în jur de 100 copii. Aici s-a reuşit recuperarea unui număr însemnat de copii cu dizabilităţi 
hipoacuzice. 
     La Fălticeni functionează şi unul dintre cele mai mari centre de plasament din Moldova – „Dumbrava 
Minunată” -  dar activitatea sa este în restrângere.   
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2.6.8. Persoane cu dizabilităţi 

În evidenţa pe anul 2002 a Inspectoratului Teritorial de Stat pentru persoane cu handicap au fost 

înregistrate la nivelul municipiului Fălticeni: 

- persoane cu handicap de gradul I cu însoţitor : 103 persoane, dintre care 42 minori;  

- persoane cu handicap de gradul II: 209 persoane, dintre care 90 minori. 

              Se simte acut lipsa unui centru de zi pentru copiii cu handicap, unde aceştia să beneficieze de 

sfaturile unor specialişti care să-i ajute să se integreze în societate. Organizaţia „Salvaţi Copiii” - filiala 

Fălticeni a întreprins demersuri, rămase deocamdată la starea de proiect, pentru înfiinţarea unui asemenea 

centru şi a altor instituţii similare. 

Pe plan local, doar sedii Poliţiei şi BCR  dispun de rampe de acces pentru cărucioarele cu rotile, iar 

recent, din iniţiativa primăriei, câteva intersecţii centrale au fost dotate cu asemenea utilităţi.   

 

2.6.9. Pensionari   

              Casa Judeţeană de Pensii are în evidenţă, la nivelul municipiului Fălticeni, 5.200 de pensionari. 

Problemele sociale ale acestei categorii sociale sunt  multe şi complexe, iar rezolvarea lor nu este 

întotdeauna de competenţa sau în puterea autorităţilor locale. 

 

 

2.7. Mass-media 
Mass-media este purtătoare de imagine, informaţie, autoritate, motiv pentru care este foarte 

importantă în dezvoltarea socială, în condiţiile în care alte subsisteme sociale dau dovadă de o inerţie 

disfuncţională. Serviciul Relaţii-Comunicare-Promovare al Primariei, în parteneriat cu ziarişti locali din presa  

scrise, contribuie la un produs mediatic elaborat, cu efecte sociale remarcabile. Un fenomen de maxim 

interes îl reprezintă mediatizarea evenimentelor sociale. El constă în faptul că imaginea pe care o avem 

despre evenimentele sociale, semnificative, trecute sau prezente provine astăzi aproape exclusiv de la 

diferite media. În ultimii ani în peisajul presei locale şi judeţene au apărut numeroase publicaţii (ziare şi 

reviste) dar şi posturi de radio şi televiziune.  

 

Cotidiene Periodice Posturi radio Programe  TV 

Crai Nou Cronica de Fălticeni Radio Kiss FM  TV 7  

Monitorul Opinia fălticeneană Radio Star Antena 1  

Obiectiv Dumbrava minunată Radio AS  

  Radio Top 91  
 

 
2.8 Principalele functiuni economice  
 

2.8.1. Suprafaţa agricolă a municipiului Fălticeni este de 1865 ha, din care: 

 

Nr. crt. Specificaţie Suprafaţă (ha) Pondere (%) 

1. Teren arabil 1063 57,0 

2. Pajişti naturale 343 18,4 

3. Vii şi livezi 459 24,6 

 

 

      Sectorul agricol de stat este reprezentat de Staţiunea de cercetare – dezvoltare pentru pomicultură 

Fălticeni cu o suprafaţă de 504 ha livezi.  



 16 

      Sectorul agricol privat este reprezentat de 11 societăţi comerciale care însumează cca. 1100 ha teren 

din care cca. 1000 ha livezi (dobândite de la fostele IAS Fălticeni, Asociaţia intercooperatistă Fălticen i 

precum şi de la Staţiunea pomicolă Fălticeni). 

     Creşterea animalelor este bine reprezentată în zonă, dovadă fiind numărul relativ mare de societăţi 

comerciale axate pe procesarea cărnii şi a laptelui. 

     Venituri însemnate se obţin din piscicultură (PISCICOLA S.A.), de pe cele 600 ha luciu de apă.   

     Foarte bine reprezentată în zonă este şi activitatea de morărit şi panificaţie. 

     Analiza fondului funciar denotă că suprafaţa agricolă reprezintă 68,3% din suprafaţa totală a unităţii 

administrative, preponderente fiind terenurile agricole si livezile. În ciuda creşterii constante, evoluţia cifrei 

de afaceri înregistrate de agenţii economici în agricultură a fost descendentă în  anul 2001, dar a crescut din 

nou începând cu 2002.    

 

2.8.1.1. Recensământul agricol din noiembrie 2002 - ianuarie 2003: 

 

 Numărul exploataţiilor / gospodăriilor agricole individuale 3406 

 Numărul unităţilor cu personalitate juridică (cu sediul în localitate) 

care desfăşoară activităţi agricole 

 

16 

 Suprafaţa agricolă utilizată de exploataţiile / gospodăriile agricole 

individuale 

 

1503,07 ha 

 Suprafaţa agricolă utilizată de unităţile cu personalitate juridică ce 

desfăşoară activităţi agricole 

645,79 ha 

 

 Suprafaţa agricolă utilizată totală   2166,9 ha 

 Suprafaţa agricolă din raza administrativă a Fălticeniului 1965 ha 

 

 

2.8.2. Situaţia economică a Municipiului Fălticeni 

 

2.8.2.1. Numărul şi structura operatorilor economici  din Municipiul Fălticeni 

     Până în anul 1989 municipiul Fălticeni a avut o economie puternică, reprezentată prin unităţi industriale 

din ramurile textilă, chimică, prelucrarea şi industrializarea lemnului, confecţii, tricotaje, alimentară, sticlărie-

menaj, precum şi unităţi de prestări servicii şi construcţii civile. 

      La sfârşitul anului 2002 în Municipiul Fălticeni erau înregistraţi 1.623 agenţi economici. Ponderea cea 

mai mare o deţine sectorul comercial (comerţ cu ridicata şi cu amănuntul) cu 1239 agenţi economici, 

reprezentând peste 76 % din total. În ordinea descrescătoare a numărului operatorilor de piaţă, serviciile si 

turismul deţin o pondere de 16,9%, sectorul industrial 5%, construcţiile şi agricultura având o pondere relativ 

egală, de 0,8%. Societăţile de tip SRL domină piaţa operatorilor cu 720 unităţi (44,3% din total) cu obiect 

preponderent de activitate în sfera comercială şi a serviciilor urmate de asociaţiile familiale (22,1% din total). 

Există un număr mare de comercianţi / operatori de piaţă - persoane fizice: (476) cu activităţi liberale în 

domeniul comercial şi al serviciilor, dar şi în industrie şi construcţii. Aceştia au o pondere de aproximativ 

29,3% în totalul operatorilor de piaţă. Societăţile comerciale pe acţiuni au o pondere de 1,6% din total, 

aproximativ în număr egal pe toate sectoarele economice fiind din categoria întreprinderilor mari şi mijlocii.  

     Dezvoltarea micilor afaceri este esenţială pentru economia municipiului, deoarece starea economică şi 

socială este în strânsă dependenţă cu succesul afacerilor întreprinzătorilor particulari, care contribuie la 

dezvoltarea economiei locale, oferind şi noi locuri de muncă. 
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Sectorul 

economic 
Total PF SNC SCS AF RA SRL SA OC 

Agricultura  13 – – 3 – – 6 4 – 

Industrie  82 – – 2 – – 71 6 3 

Construcţii  14 – –  – – 10 4 – 

Comerţ  1.239 331 20 3 324 – 548 6 7 

Servicii + 

Turism 
275 145 2  36 – 85 6 1 

Total  1.623 476 22 8 360 0 720 26 11 

 

     Urmărind evoluţia cifrei de afaceri pe perioada ultimilor patru ani, se observă o creştere continuă a 

acesteia în sfera comerţului şi industriei. 

 

2.8.2.2. Domenii de activitate 

Subramuri industriale: 

 industria chimica (produse chimice, farmaceutice, vopseluri, detergenţi şi produse de întreţinere, 

articole din material plastic); 

 industria băuturilor (băuturi alcoolice distilate şi nealcoolice); 

 industria uşoară – confecţii (articole de îmbrăcăminte şi accesorii), textile şi tricotaje (pregătirea 

fibrelor şi filarea în fire de in, cânepă, iută şi tip in, confecţii din materiale textile); 

 industria lemnului (prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului, producţia de mobilier); 

 tipografii; 

 industria materialelor de construcţii (sticlă, BCA, cărămidă, pavele) 

 industria constructoare de maşini (utilaje agricole şi forestiere, construcţii metalice); 

 industria alimentară (fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, produse pe bază de carne, 

fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, prelucrarea şi conservarea  legumelor şi  fructelor, 

prelucrarea şi conservarea peştelui şi  produselor din peşte). 

 

2.8.2.3. Comerţul 

Din datele prezentate se remarcă faptul că această activitate este preponderentă în totalul 

activităţilor economice deoarece aria de polarizare a municipiului se suprapune pe unitatea administrativă 

(până în 1968) a raionului Fălticeni (1362,3 km
2
) iar sectorul este în totalitate în proprietate privată. Cifra de 

afaceri realizată înregistrează o evoluţie ascendentă de la an la an (1.103.411 milioane lei în anul 2002). 

Evoluţia ascendentă a cifrei de afaceri se datorează în mare parte creşterii fluxurilor financiare intrate în 

oraş (inclusiv prin trimiterile de valută a celor ce lucrează în străinătate), diversificării activităţilor de servicii, 

creşterii vânzărilor de materiale de construcţii şi mai puţin prin creşterea puterii de cumpărare a populaţiei. 

 

2.8.2.4. Industria 

 Municipiul Fălticeni este centrul polarizator al activităţilor economice ce se desfăşoară pe teritoriile 

comunelor adiacente.  După 13 ani de tranziţie, producţiile industriale şi agricole sunt încă în regres faţă de 

1989 dar în uşoară şi continuă creştere faţă de anul 1997. Industria reprezenta activitatea de bază a 

oraşului, numărul de salariaţi care lucrau în această ramură depăşind la începutul anului 1997 un procent de 

65,5% din totalul de salariaţi. Datele centralizate în tabelele 1 şi 2 sunt elocvente pentru ceea ce mai există 

în prezent. Cifra de afaceri realizată în industrie la sfârşitul anului 2002 a fost de  646.592 milioane lei. 
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 2.8.2.5. Construcţiile 

     Cifra de afaceri în construcţii a crescut în perioada analizată ajungând la 100.047 milioane lei la sfârşitul 

anului 2002. Creşterea se datorează atât volumului ridicat al activităţilor de construcţii-reparaţii din ultimii ani 

în sectorul privat şi în cel public cât şi creşterii preţurilor materialelor de construcţii. 

     Printre construcţiile noi din oraş se remarcă noul sediu al BCR – Filiala Fălticeni, lucrările demarate la 

catedrala din centrul oraşului şi la aşezământul de bătrâni, reamenajarea sediului administrativ al METADET 

SA în unitate de locuinţe sociale, cele trei noi blocuri de locuinţe sociale aflate în stadiul final de execuţie, 

noul sediu al Poliţiei Municipiului Fălticeni precum şi foarte multe edificii particulare, comerciale, de locuit 

sau mixte.   

 

2.8.2.6. Transporturile  

2.8.2.6.1. Transportul rutier 

     Reţelele rutiere importante sunt dezvoltate în lungul direcţilor N – S şi V – E; Drumuri importante: DN 2 

Suceava – Bucureşti (E 85); DJ 208 Dolhasca - Paşcani; DJ 209 – Fălticeni – Gura Humorului); 

     În municipiul Fălticeni exista două baze de transport călători cu autobuze sau microbuze spre cele 18 

comune arondate, judeţele învecinate şi curse regulate spre Capitală. În Fălticeni mai operează 4 firme 

autorizate pentru transport intern şi internaţional de persoane, precum şi transport local cu taximetre.  

 

Evoluţia numărului de autovehicule în perioada 2001 - 2003 

Nr. 

crt. 
Tip autovehicul 2001 2002 2003 

1. Autoturisme 2988 3122 3358 

2. 
Autobuze, 

microbuze 
162 192 217 

3. 
Motociclete, 

motorete 
171 192 240 

4. Remorci sub 1 t 97 105 117 

5. Tractoare rutiere 19 25 33 

6. Autocamioane 15 19 25 

7. Remorci autobuz 0 0 1 

8. Remorci camion 4 6 8 

9. Remorci 1 – 3 t 2 5 6 

10. Remorci autotren 3 4 6 

 

  

2.8.2.6.2. Transportul feroviar 

     Transportul feroviar de călători şi marfă se desfăşoară pe calea ferată secundară Fălticeni - Dolhasca, cu 

legături spre nodurile feroviare naţionale.  

 

2.8.2.6.3. Transportul aerian 

    La 37 km distanţă de Fălticeni, în apropierea municipiului Suceava, se află Aeroportul Salcea, deschis şi 

traficului internaţional. 
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2.9. Poştă şi telecomunicaţii  
 

      În municipiul Fălticeni s-a realizat creşterea gradului de telefonizare prin instalarea unei centrale digitale 

racordate prin fibră optică la reţeaua naţională. La 31 iulie 2003 serviciul de telefonie fixă al RomTelecom 

avea 6559 abonaţi. S-a demarat acţiunea de introducere a modulelor ISDN în unităţile de comutare pentru a 

asigură servicii de telecomunicaţii necesare transmisiei simultane de date, voce şi fax. Reţelele telefonice 

sunt în curs de extindere şi modernizare înlocuindu-se traseele uzate cu sisteme moderne. 

     În municipiu funcţionează toţi operatorii naţionali de telefonie mobilă: Connex, Orange, Cosmorom, Zapp 

Mobile şi Suntel, având împreună peste 5.000 de utilizatori. 

     Atât administraţia locală fălticeneană cât şi unele firme din Judeţul Suceava s-au preocupat de 

dezvoltarea sistemului informaţional, investind an de an în tehnica şi tehnologia de vârf. S-a realizat cablajul 

structurat audio-video şi s-au introdus cele mai moderne sisteme de operare. Primăria şi unităţile de 

învăţământ importante (liceele) au fost conectate la Internet prin unde radio. A fost creată pagina web – 

www.falticeni.ro. Banda de acces este de 128 kbps cu posibilitatea de creştere funcţie de necesităţi. 

     În ceea ce priveşte sistemul informaţional, la nivelul municipiului Fălticeni, deşi există numeroşi specialişti 

în domeniu şi o dotare satisfăcătoare la nivelul instituţiilor, lipsa unor baze de date integrate face ca 

informaţia să fie greu accesibilă şi foarte greu de prelucrat. 

     În Fălticeni funcţionează 8 firme cu profil Internet Café.  

  

 

2.10 Turismul 
     Aflat la intersecţia drumului european 85 (Siret – Bucureşti) cu drumurile de interes turistic Târgu Neamţ 

– Boroaia – Fălticeni şi Păltinoasa – Fălticeni, municipiul nostru oferă posibilitatea efectuării unor incursiuni 

turistice spre mănăstirile din împrejurimi - Probota, Slatina, Râşca - dar şi spre alte obiective cum ar fi 

Cetatea de la Baia (monument de arhitectură medievală din sec. XIV – XV) sau Casa Memorială Nicolae 

Labiş de la Mălini.  

     Cadrul natural al zonei municipiului Fălticeni, bogat în reţele hidrografice şi vegetaţie abundentă, oferă 

oportunităţi pentru desfăşurarea  acţiunilor de vânătoare şi pescuit sportiv. 

     Lacul Şomuz este folosit ca bază de antrenament pentru echipele de canotaj ale municipiilor Fălticeni şi 

Suceava. Baza turistică „Nada Florilor” este parte a unui program de reintroducere în circuitul turistic 

naţional.  

     Locuri de cazare: Hotel Turist-Polaris: 65; Pensiunea IRISTAR: 30; Motel STIBINA: 30; Baza de 

agrement „Nada Florilor”: 20 (în finalizare, prin programul de finanţare iniţiat în parteneriat cu USAID).  

    Agenţii de turism: Romfour, Trans Luna Luciano, Agaman, Eurotur Next, Intervoyage   
 
2.10 Servicii publice 
2.10.1. GOSCOM S.A. (în subordinea Consiliului Local) – gestionarea gunoiului menajer; societatea se află 

în prezent în curs de privatizare;  
2.10.2. COMERŢUL ROMÂNESC S.A. – concesionar servicii apă-canal-epurare; 
2.10.3. Serviciul Utilităţi Publice – servicii de gospodărire comunală; 

2.10.4. Serviciul Probleme Sociale – servicii autoritate tutelară, asistenţă socială şi protecţia copilului; 
2.10.5. Compartiment Atelier de proiectare (în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană); 
2.10.6. Compartiment Achiziţii publice (în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană); 
2.10.7. Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu” 
2.10.8. Casa de Cultură              

 

 

2.11 Patrimoniul public si privat 
2.11.1. Componenţa şi întinderea patrimoniului public şi privat al municipiului Fălticeni 

     Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate 
în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter 
patrimonial. 
     Domeniul public local al municipiului Fălticeni este alcătuit din: 

     1. Străzile şi drumurile vicinale; 
     2. Pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele, parcurile publice şi zonele de agrement; 

http://www.falticeni.ro/
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     3. Cursurile de apă şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 
     4. Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare si epurare a apelor 
uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 
     5. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum si instituţiile 
publice de interes local: bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi alte instituţii de interes public; 
     6. Fondul locativ al primăriei, locuinţele sociale şi locuinţele pentru tineri în regim de închiriere; 
     7. Statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 
     8. Bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes 
public naţional; 
     9. Terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
   10. Alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă 
nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean; 
   11. Dreptul de proprietate publică asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de 
interes public aparţine statului sau unităţilor administrative-teritoriale; 
   12. Statul sau unităţile administrativ-teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor 
care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public.  
 
     Domeniul privat al municipiului Fălticeni este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului şi care 

nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus dispoziţiilor de drept comun dacă prin lege nu 
se prevede altfel. 
     Bunurile care alcătuiesc domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti sunt cele enumerate in Anexa 
nr.     la prezentul statut-cadru. 
 
Concesionarea, închirierea şi administrarea bunurilor din patrimoniul municipiului Fălticeni 

     Bunurile din domeniul public al municipiului sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele nu pot fi 
înstrăinate, ci numai date în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii. Consiliul local al 
municipiului Fălticeni hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori închiriate. Consiliul local 
hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local, în 
condiţiile legii. Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor 
societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul 
îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din municipiu. 
 
Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului 

     Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta, în 
condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat 
numai dacă titularul sau nu îşi exercită drepturile şi nu îşi execută obligaţiile născute din actul de 
transmitere. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă, titularul acestui drept va sta în nume 
propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are 
obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca 
urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate atrage 
revocarea dreptului de administrare. În litigiile la care s-a facut referire anterior, municipiul Fălticeni este 
reprezentat de consiliul local, care dă mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna un alt 
funcţionar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei. 
     Prevederile de mai sus sunt aplicabile şi în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la 
dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate. Servituţile asupra bunurilor din domeniul 
public sunt valabile numai în măsura în care aceste servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul public 
căruia îi sunt destinate bunurile afectate. Servituţile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul 
public se menţin. 
 
Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului 

     Închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului se aprobă prin hotarâre a consiliului local, iar 
contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit 
specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Concesionarea 
sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, in condiţiile legii. Sumele încasate 
din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, după caz, venit la bugetul de stat 
sau la bugetele locale. În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de 
administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită prin hotărârea 
consiliului local prin care s-a aprobat închirierea. Unităţile administrativ-teritoriale pot da imobile din 
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patrimoniul lor în folosinţă gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 
activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. 
 

 
 
 
 
2.12. Partide politice  
         (sub rezerva primirii listei din Registrul special al Tribunalului Suceava) 
 

1. Partidul Social Democrat 
2. Partidul Democrat 
3. Partidul Liberal 
4. Partidul România Mare 
5. Partidul Umanist Român 
6. Partidul Pensionarilor 
7.    UDMR 

 
ART. 3 

Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind Planul de amenajare a teritoriului national, Municipiul Fălticeni 
este de rangul II. 
 
ART. 4 
Numărul şi structura politică a membrilor Consiliului Local  

     În conformitate cu prevederile Legii nr.215 / 2001, autorităţile administraţiei publice prin care se 
realizează autonomia locală sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.  
Aleşi locali sunt primarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului 
lor aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la 
persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Mandatul primarului, 
consilierului local, respectiv al consilierului judeţean, este de 4 ani . Mandatul se exercită în condiţiile legii. 
Consilierii răspund solidar pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte sau în nume propriu pentru 
activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.  
     Consiliul Local al Municipiului Fălticeni este constituit dintr-un număr de 21 de consilieri (19 la data 
aprobării prezentului statut-cadru, 2 consilieri dându-şi demisia pentru incompatibilitate).  
     Consilierii locali îsi desfăşoară activitatea în cadrul a şase comisii de specialitate, în principalele domenii 
de activitate ale unităţii administrative-teritoriale: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ; 

- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice istorice şi de arhitectură; 

- Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor. 
  

Structura politica a membrilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

- Dumitru Iftime 
- Viorel Irimescu 
- Ioan Drob 
- Georgeta Egyed 
- Bogdan Grigoriu 
- Gabriel Matei 
- Vasile Mateiciuc 
- Flaviu Melinte  
- Gheorghe Negură     
- Vasile Tomescu  

PARTIDUL ROMÂNIA MARE 
- Vasile Sburlea 
- Traian Ardeleanu 
- Mihai Baltaru  
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- Ştefan Miron 
- Ion Ştefănescu    

PARTIDUL DEMOCRAT 
- Dan Dascălu  
- Gheorghe Aldea 
- Gheorghe Arteni  
- Alexandru Stoleru 

 
ART. 5 

Persoanele născute în municipiul Fălticeni primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de 
cetăţean al municipiului în cadrul unei festivităţi organizate de Consiliul Local sau de primar. 
 
ART. 6 
Titlul de „ Cetăţean de Onoare” 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală oferă posibilitatea de acordare a titlului de „ Cetăţean 
de Onoare” al Municipiului Fălticeni persoanelor cu merite deosebite. Titlul de „ Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Fălticeni reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de Consiliul Local unor cetăţeni români 
sau străini şi se poate acorda în următoarele situaţii: 
a) unor înalte personalităţi politice, ştiinţifice sau culturale care, prin activitatea lor socio-profesională, au 
contribuit la realizarea unor noi legături ştiintifice, culturale sau economice cu efecte favorabile 
MunicipiuluiFălticeni; 
b) celor care, prin activitatea lor, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi 
României, având ca rezultate realizarea unor puternice legături economico-sociale sau de altă natură, în 
beneficiul comunitatii; 
c) cetăţenilor români sau străini care desfăşoară activităţi caritabile în Municipiul Fălticeni, beneficiari ai 
acestei activităţi fiind orfanii, bătrânii, copiii abandonaţi, handicapaţii, sau instituţiile care adăpostesc şi 
îngrijesc categoriile defavorizate; 
d) foştii deţinuţi politici sau veteranii de război care, prin activitatea lor, au contribuit la realizarea unei 
imagini pozitive a Municipiului Fălticeni sau au contribuit la realizarea unei relaţii între municipiu şi alte 
localităţi; 
e) soldaţilor, subofiţerilor şi ofiţerilor Armatei Române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând astfel 
siguranţa nationala sau dezvoltarea economico-socială a ţării prin prestaţia lor ştiintifică, tehnică, economică 
sau educativă; 
f) sportivilor născuţi sau formaţi în municipiulFălticeni, cu rezultate de excepţie în competiţiile sportive 
internaţionale;  
g) persoanelor decedate care, prin activitatea lor, au promovat imaginea municipiului şi a ţării; 
h) altor categorii, la propunerea Consiliului de Onoare al Municipiului Fălticeni 
     Dreptul de a propune acordarea titlului de cetăţean de onoare îl au primarul municipiului şi consilierii 
municipali (individual sau în grup). Titlul de „Cetăţean de Onoare” se acordă în şedinţă ordinară sau 
extraordinară şi se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea propunerii pe ordinea de zi a şedinţei 
de consiliu. 
     Valorificarea si punerea în valoare a competenţelor şi bogatei experienţe a Cetăţenilor de Onoare ai 
municipiului Fălticeni se va realiza prin constituirea Consiliului de onoare al municipiului – Sfatul 
Înţelepţilor, organism consultativ în promovarea unor hotărâri ale Consiliului Local sau a unor decizii ale 

executivului administraţiei locale. 
     Toţi cetăţenii distinşi cu titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Fălticeni vor înscrişi în Cartea de 
onoare a Consiliului Local Fălticeni. 

     Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Fălticeni conferă titularului următoarele 
drepturi: dreptul de a purta insigna de Cetăţen de Onoare; înscrierea în Cartea de onoare a municipiului; 
accesul gratuit în institutiile social-culturale de pe raza municipiuluiFălticeni; dreptul de a circula gratuit în 
toate mijloacele de transport în comun de pe teritoriul municipiului; accesul gratuit la toate spectacolele si 
manifestările ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive de pe raza teritorială a municipiului Fălticeni la care 
Primaria este organizator sau coorganizator; cazarea cu prioritate şi cu o reducere de 50 % la servicii în 
imobilele cu această destinaţie, aflate în proprietatea Consiliului Local Fălticeni; sprijin în rezolvarea 
problemelor de sănătate şi internarea cu prioritate în cămin sau azil de batrâni, în caz de nevoie; dreptul de 
a face parte din Consiliul de Onoare al municipiuluiFălticeni; în caz de deces, la cererea familiei, 
inscripţionarea pe placa mortuară a titlului.    
     Statutul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Fălticeni presupune următoarele atributii: cunoaşterea 
anticipată a prevederilor Regulamentului privind acordarea Titlului de „ Cetăţean de Onoare” de către fiecare 
candidat; participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci când se adresează o asemenea 
invitaţie; acceptarea prezenţei la unele acţiuni care vizează interesele fundamentale ale comunităţii şi 
sprijinirea soluţionării unor probleme care ţin de competenţa şi capacitatea profesională proprii; furnizarea 
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unor informaţii importante, transmise pe adresa Consiliului Local, în ce priveşte eventualele modificări ale 
statutului personal, în principal de ordin socio-profesional. 
 
 
 
 
 
 
ART. 7 

Cetăţenii municipiului au dreptul să participe la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă. 
Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa municipiului sunt exercitate în mod democratic prin următoarele 
instrumente şi tehnici democratice: a) referendumul local; b) adunarea populară; c) petiţia; d) solicitarea; e) 
iniţiativa; f) audierea; g) consultarea 
 
ART. 8 

Consiliul Local consultă cetăţenii prin referendum local în  următoarele situaţii: a) realizarea investiţiilor 
deosebit de importante sau obiective importante care modifică înfăţişarea economică, socială, culturală, 
ecologică a municipiului; b) înlăturarea unor pericole ecologice sau de altă natură, care afectează în mod 
direct sau indirect comunitatea municipiului, mediul înconjurator etc.; c) cu privire la schimbarea destinaţiei 
unor zone, spaţii, construcţii sau la alte probleme de interes public. 
     Iniţiativa organizării de referendum local poate veni din partea: a) grupurilor de cetăţeni cu drept de vot 
(prin semnatura); b) la propunerea primarului sau a consilierilor prin aprobarea cu majoritatea simplă a 
consiliului; c) când problemele specifice vizate se referă numai la o zonă, cartier, consultarea prin 
referendum se limitează la locuitorii zonei respective.   
     Referendumul iniţiat de electorat poate preconiza şi revocarea Consiliului Local sau a primarului. 
Referendumul organizat este valabil dacă participă cel puţin 50 % din persoanele cu drept de vot din 
numărul celor implicaţi în problema consultată. 
 
ART. 9 

În probleme de interes deosebit locuitorii municipiului Fălticeni pot fi consultati şi prin adunări populare. 
Convocarea si organizarea adunării populare se face de către primar sau de către Consiliul Local. 
Consultarea locuitorilor prin adunare populară se decide de către consiliu la propunerea primarului sau a 
membrilor consiliului cu aprobarea a cel putin 1/3 din membrii consiliului. Iniţiativa de organizare a adunării 
populare poate veni şi din partea populaţiei, ca şi în cazul referendumului. Convocarea adunării se face cu 
indicarea locului şi datei si cu enunţarea obiectului acesteia prin anunţuri publice, afişe, precum şi prin 
mass-media. Adunarea populară adoptă propuneri (iniţiative) prin proclamare. Propunerile se consemnează 
într-un proces-verbal care se înaintează primarului. 
 
ART. 10 
Înfrăţirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relaţii cu una sau mai multe unităţi administrativ-

teritoriale din străinătate. Chiar dacă nu este singurul mijloc prin care se realizează schimburi şi cooperări 
internaţionale, înfrăţirile prezintă avantajul de a combina legături de prietenie în domenii extrem de variate 
Înfrăţirile sunt ocazii unice, desfăşurate într-o ambianţă specială de sărbătoare. Ca întâlnire a cetaţenilor de 
naţionalităţi diferite, înfrăţirile reprezintă un instrument privilegiat prin care se conştientizează cetăţenia 
mondială, adresându-se locuitorilor în locul în care ei trăiesc, în cadrul care le este familiar. Acţiunea 
comunitară în favoarea înfrăţirilor vizează încurajarea participării cetăţenilor simpli şi a aleşilor locali la 
integrarea europeană şi la întărirea sentimentului lor de apartenenţă la comunitatea europeană. 
      Pentru realizarea Protocolui de Înfrăţire este necesar să se parcurgă urmatoarele etape:  corespondenţa 
între autorităţile celor două municipalităţi; schimb de informaţii referitor la aşezarea geografică, economie, 
industrie, populaţie, posibilităţi de cooperare; aprobarea în consiliile locale ale celor două municipalităţi a 
proiectului de hotarâre privind înfratirea oraşelor (Primarul este împuternicit să semneze Acordul Oficial de 
Înfrăţire, conform Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001); obţinerea avizului Ministerului Afacerilor 
Externe pentru Proiectul-cadru de înfrăţire; semnarea oficială a Acordului de Înfrăţire în cadrul unei şedinţe 
festive, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene şi conducerilor celor mai importante 
societăţi şi instituţii. 
     Derularea cooperării: colaborarea între asociaţii şi ansambluri artistice, instituţii şi organizaţii culturale, 
contracte între oameni de cultură şi artă, schimburi de elevi şi/sau studenţi, cadre didactice şi cercetători; 
schimburi de sportivi, echipe sportive şi specialişti în domeniul sportului; sprijinirea dezvoltării la nivel local a 
colaborării industriale şi comerciale, inclusiv a investiţiilor, precum şi cooperarea directă între întreprinderi  
( în special întreprinderi mici si mijlocii ), participarea prin reciprocitate la expoziţii şi târguri şi încheierea de 
convenţii privind acţiuni de cooperare şi schimburi cu parteneri străini. 
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ART. 11 

Unităţile administrativ-teritoriale din România, organizate potrivit legii ca oraşe şi declarate municipii se 
constituie in Asociatia Municipiilor din România (AMR). Asociaţia Municipiilor din România este persoană 

juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită 
în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi în interesul colectivităţilor locale. Municipiile sunt 
reprezentate de primari sau de o persoană împuternicita de acesta în acest scop. 
Municipiul Fălticeni este membru al AMR.  
ART. 12 

Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţile administrativ-teritoriale şi localitatile componente se 
face prin lege, conform Ordonantei Guvernului nr. 63/ 29 august 2002. Atribuirea sau schimbarea de 
denumiri ale  strazilor, pieţelor şi obiectivelor de interes public se face de către consiliile locale, prin hotarâre 
Consiliile locale asigură ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente pe raza unitatilor 
administrative-teritoriale în care funcţionează. 
 
ART. 13 

Consiliul Local stabileste în baza consultării populaţiei simbolurile specifice ale municipiului conform 
traditiilor istorice şi culturale. 
Stema municipiului Fălticeni a fost aprobată prin Hotarârea Guvernului nr.685 / 30 septembrie 1998.  
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei municipiului FĂLTICENI 

Stema municipiului Fălticeni, potrivit anexei nr. 12, se compune dintr-un scut roşu, încărcat cu trei movile de 
aur, cele de pe flancuri având în vârful lor câte un brad negru; în şef, în dreapta, un soare de aur, figurat, iar 
în stânga, o semilună de argint, de acelaşi fel. 
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din cinci turnuri crenelate. Elementele însumate 
evocă relieful şi flora specifice aşezării. 
  
 
ART. 14 

Prezentul Statut-cadru se completează prin hotarâri ale Consiliului Local Fălticeni şi prin alte reglementări în 
domeniu. 
 
 
ART. 15 

Anexa nr.1 – HARTA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Anexa nr.2 – LISTA INSTITUŢIILOR DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Anexa nr.3 - NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Anexa nr.4 – DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Anexa nr.5 – CETĂTENII DE ONOARE AI MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Anexa nr.6 – LISTA PRIMARILOR LOCALITĂŢII FĂLTICENI 
Anexa nr.7 – ORASE ÎNFRATITE CU MUNICIPIUL FĂLTICENI 
fac parte integranta din prezentul Statut-cadru al unitatii administrativ-teritoriale. 
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Anexa nr. 1 Harta municipiului Fălticeni 
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Anexa nr. 2 Lista instituţiilor din municipiul Fălticeni 
 
1.  Instituţii 

Piaţa Agroindustrială (str. N. Beldiceanu) 209014 / 0744634512  
Administraţia Financiară (str. Republicii, nr.28) 541054 
Trezoreria (str. Republicii, nr.28 ) 541054 
Administraţia Financiară - comune (str. M.Ioan nr.8) 544840 
AJOFM-UL Fălticeni (str. M.Millo, nr.4) 542160 
Allianz Ţiriac - asigurări (str. Republicii, nr.25) 545163 
Asociaţia de vînătoare (str. Sucevei, bl.82, ap.2) 540650 
Agenţia B.C.R. (str. Republicii) 545987 / 544595 
Raiffeisen Bank (str. M.Eminescu) 541221 / 544680 
Biblioteca Municipală (str. Republicii, nr.14) 542478 
C.A.R. Pensionari (str. Republicii, nr.20) 541577 
Casa de cultură (str. M.Ioan, nr.1) 542603 
Casa memorială Mihail Sadoveanu (str.I.Creangă nr.68) 543255 
Galeria Oamenilor de Seamă (str. Sucevei, nr.91) 541258 
Muzeul Apelor "Mihai Băcescu" (str. N. Beldiceanu, nr.8) 541416 
Muzeul de Artă "Ion Irimescu" (str. M. Eminescu, nr.4) 541370 
Cooperativa de credit (2 Grăniceri, nr.41) 545595 
Centrul de Plasament "Dumbrava Minunată"209906 
Centrul de plasament "Lizuca" (str. D. Hârlescu, nr.6) 542385 
Clubul Sportiv "N.Gane" (str. Sucevei, nr.105) 541429 
Clubul Copiilor şi Elevilor (str. Republicii, nr.28) 542472 
Colegiul Naţional "Nicu Gane" (str. Sucevei, nr.105) 541429 
Grupul Şcolar "Mihai Băcescu" (str. N. Beldiceanu, nr.2) 541361 / 542384 
Şcoala Al.Ioan Cuza (str. Nicu Gane) 542828 
Şcoala "Ion Irimescu" (str. N. Beldiceanu) 540561 
Şcoala "Mihail Sadoveanu" (str. A.Ipătescu, nr.14) 540088 
Şcoala "Gheorghe Gafencu" (str. Armatei nr.7) 540558 
Şcoala "Ion Creangă" (str. I.Creangă, nr.84) 540306 
Şcoala nr.6 (str. 13 Decembrie, nr.13) 540556 
Şcoala Ţarna Mare (str. Spicului) 209910 
Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică541013 
Judecătoria (str.Nicu Gane) 544363 
Parchetul de pe lîngă Judecătoria Fălticeni544717 / 544729 
Oficiul Poştal 1 (N. Beldiceanu) 541453 
Oficiul Poştal 2 (N. Beldiceanu) 541367 
Oficiul Poştal 3 (2 Grăniceri nr.37) 541130 
Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă544944 / 542284 
Primăria (str. Republicii, nr.13) - centrala542056 
Corpul Gardienilor Publici (str. M.Ioan, nr.8) 544336 
Asociaţia Nevăzătorilor (str. Aleea Trandafirilor) 544553 
C.A.R. Învăţământ (str. M.Ioan) 541472 
Camera de Comerţ şi Industrie (str. M.Ioan) 544959 
Centrul de protecţia plantelor (str. Magazia Gării) 541524 
Centru reproducţie animale (str. Pleşeşti Gane)541391 
Centru zonal consultanţă (str. Sucevei) 544589 
Drumuri judeţene (str. Plt. Ghiniţă) 541513 
Drumuri naţionale (str. Sucevei) 541833 
Ocolul Silvic (str. Sucevei) 541846 / 542746 
Protoieria (str. 1 Mai) 542171 
 RODIPET (str. Republicii) 545264  
 
 

2. Organizaţii non-guvernamentale 
 

1. Asociaţia Caritativă „Sf. Vicenţiu de Paul” 
2. Asociaţia Pomicultorilor din Bazinul Pomicol Fălticeni 
3. Clubul Sportiv „Dumbrava” Fălticeni 
4. Clubul Sportiv „Juventus” 
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5. Societatea de Caritate „Mila Creştină” 
6. Fundaţia „Daicu” 
7. Fundaţia „Drocar” 
8. Fundaţia „Eny” 
9. Fundaţia „Iri Petru” 
10. Fundaţia „Mihail Sadoveanu” 
11. Fundaţia „Nobil” 
12. Fundaţia „ Peter” 
13. Fundaţia „Seba” 
14. Fundaţia „Ştefan Constantin” 
15. Fundaţia „Amarilis” 
16. Fundaţia „Ameide” 
17. Fundaţia „Astra” 
18. Fundaţia „Corado” 
19. Fundaţia „Cristian” 
20. Fundaţia „Dacia” 
21. Fundaţia „Diderom” 
22. Fundaţia „Doris”  
23. Fundaţia „Florand” 
24. Fundaţia de iniţiativă locală „Nada Florilor” 
25. Fundaţia „Help” 
26. Fundaţia „Humanitas” 
27. Fundaţia „Ionite” 
28. Fundaţia „Omenia” 
29. Fundaţia „Pro-Baby” 
30. Fundaţia „Speranţa”  
31. Fundaţia „Spirit” 
32. Fundaţia „Thales” 
33. Fundaţia Culturală „Ion Irimescu” 
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Anexa nr. 3 Nomenclatorul străzilor  
din municipiul Fălticeni 
 
 
 

Nr. crt. Denumirea străzilor, pieţelor, aleilor 

  1 Al. Căminului 

2 Al. Eroilor 

3 Al. George Grămada 

4 Al. Vasile Lovinescu 

5 Al. Nucului 

6  Al. Pinului 

7 Al Trandafirilor 

8 B-dul Revoluţiei 

9 Al. Cel Bun 

10 Armatei 

11 Pictor A. Băieşu 

12 Nicolae Bălcescu 

13 Nicolae Beldiceanu 

14 Botoşanilor 

15 Broşteni 

16 Caporal Ciofu 

17 Vasile Ciurea 

18 Cloşca 

19 Coteşti 

20 Ion Creangă 

21  Crişan 

22  Cuza Vodă 

23 13 Decembrie 

24 Caporal Diaconiţa 

25 Ion Dragoslav 

26 Dumbrava Minunată 

27 Mihai Eminescu 

28 Filaturii 

29  Forestierului 

30 Nicu Gane 

31 Plt. Ghiniţă 

32 Artur Gorovei 

33 2 Grăniceri 

34 Slt. Grigoraş 

35 Halei 

36 Dimitrie Hîrlescu 

37 Anton Holban 

38 Horea 

39 Humorului 

40 Plt. Iacob 

41 Avram Iancu 

42 Ana Ipătescu 

43 Izvor 

44 Maior Ioan 

45 Plt. Iordache 

46 Nicolae Labiş 

47  Dimitrie Leonida 

48 Libertăţii 

49  Liliacului 

50 Livezilor 

51 Eugen Lovinescu 

52 Magazia Gării 

53 1 Mai 

54 9 Mai 

55 Cap. Manolache 

56 Matei Millo 

57 Caporal Movileanu 

58 Muncii 

59 Nada Florilor 

60  Obor 

61 Păcii 

62 Panduri 

63 Pietrari 

64 Pârâul Buciumeni 

65 Pleşeti Gane 

66 Plugari 

67 Cap. Popescu 

68 Primăverii 

69 Petru Rareş 

70 Răzeşi 

71 Republicii 

72 Mihail Sadoveanu 

73 Sergent Sava 

74 Serpentina Buneşti 

75 Stadion Sportiv 

76 Sucevei 

77 Şcoala Domnească 

78 Pictor Şoldănescu 

79 Şomuzului 

80 Ştefan cel Mare 

81 Dr. Ion Tatos 

82 Teilor 

83 Topitoriei 

84 Ţărăncuţei 

85 Unirii 

86 Victoriei 

87 Voluntari 

88 Soldat Zamfir 

89 Zorilor 

 
 

 
 
Ţarna Mare 

90 Cîmpului 

91 Doboşari 

92 Halmului 

93 Horticolei 

94 Islazului 

95 Nufărului 

96 Pleşeştii Gane – după pod 

97  Răsăritului 

98 Spicului 

 
 

 
Şoldăneşti 

99 Antileşti 

100 Gheorghe Doja 

101 Sold. Nedelcu 

102 Sergent Rusu 

103 Şoldăneşti 

104 Tudor Vladimirescu  
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Anexa nr. 4 Domeniul public şi privat al municipiului Fălticeni 
 

1. Domeniul public – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Fălticeni a fost atestat prin şi se regăseşte în Anexa la HG 1357/2001; 

2. Domeniul privat – Primăria municipiului Fălticeni nu are lista reactualizată a bunurilor care 
aparţin domeniului privat  
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Anexa nr. 5  Cetăţenii de Onoare ai Municipiului Fălticeni  

 
Constantin Angelescu, ministru – 1924; 
Mihail Sadoveanu, scriitor –1930; 
Ion Irimescu, Artist al poporului –1993; 
Mihai Băcescu, academician –1993; 
Eugen Lovinescu, critic şi istoric literar –1993  
Ion Iliescu, preşedintele României –1994;  
Vasile Ciurea, întemeietorul Muzeului Fălticenilor; 
Constantin Ciopraga, academician –1995; 
Constantin Ilioaia, profesor –1995; 
Aurel G. Stino, publicist –1995; 
George Grămadă, fost primar –1998; 
Sofia Ionescu Ogrezeanu, medic primar neurochirurg –1999; 
Angela Lefterescu, căpitan de cursă lungă –1999; 
Ilie Ilaşcu, patriot Republica Moldova –1999; 
Ilie Anisescu, preot –1999; 
Maria Olaru, gimnastă, campioană mondială –1999; 
Vasile Nistor, boxer, campion european –1999; 
Eugen Dimitriu, scriitor –2001; 
Vasile Lovinescu, scriitor –2001; 
Eliot Sorel, medic psihiatru –2002; 
Philippe Etienne, Ambasadorul Franţei –2003. 
Grigore Ilisei, scriitor –2003; 
Ion Solcanu, istoric, om politic –2003;  
Mihai Iacobescu, istoric –2003 
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Anexa nr. 6 Lista primarilor localităţii Fălticeni 
 

2. Dumitru Plastira 3.05.1865 – 15.12.1866 şi 2.12.1870 – 7.12.1872 
3. Alexandru Iamandi 1873 – 1876; 
4. Dumitru Pădure 20.05.1876 – 15.12.1876 şi 1.04.1880 – 21.05.1880; 
5. Eugen Singuroff 1.08.1877 – 16.05.1879; 1.08.1881 – 1.02.1883 şi 4.05.1884 – 12.05.1888; 
6. Iordache Vârnav 1879 – 1880; 
7. Toader Botez 22.05.1880 – 1.04.1881; 
8. Dumitru Morţun 11.02.1883 – 15.03.1884; 
9. Matei Millo 14.07.1888 – 1.04.1891; 24.08.1881 – 19.10.1885; 25.04.1899 – 25.02.1901; 

9.01.1905 – 13.03.1906; 
10. Iorgu Radu 20.10.1895 12.09.1897; 
11. Gh. Gh. Ghiţescu 12.09.1897 – 15.04.1899; 
12. Gh.Softa 16.02.1901 – 01.01.1905; 
13. Ioan Alexandrescu 01.04.1906 – 07.04.1907; 18.01.1910 – 31.10.1912; 
14. Eugen E. Signurof 08.04.1907 – 16.01.1910; 
15. Artur Gorovei 01.11.1912 – 09.01.1914; 10.04.1918 – 16.12.1918; 
16. Octav Lovinescu 10.01.1914 – 09.04.1918; 
17. Ioan Mazăre 17.10.1918 – 19.01.1920; 
18. Vasile Ciurea 20.01.1920 – 16.04.1920 şi 13.02.1922 – 21.02.1923; 
19. lt.col. N.Gârlea 21.04.1920 – 05.05.1922; 
20. Constantin Guter 05.01.1922 – 13.02.1922; 
21. Ioan Tatos 23.02.1923 – 21.07.1924 şi 29.05.1931 – 01.06.1932; 
22. C-tin Gheleme 21.08.1924 – 15.03.1926; 
23. Neculai Nemţeanu 15.03.1926 – 24.04.1926; 
24. Vasile Andriu 15.08.1926 – 14.09.1927; 
25. Gogu Niculescu 15.09.1927 – 9.09.1929; 
26. Emil Gavrilescu 09.1929 – 15.07.1930; 
27. Octav Zarian 15.07.1930 – 01.02.1931 şi 12.06.1932 – 25.11.1933; 
28. Gh.C.Sachelarie 1.02.1931 – 29.05.1931 şi 12.06.1932 – 25.11.1933; 
29. Eusebie Scripcaru 25.11.1933 – 28.12.1937; 
30. Dan Protopopescu 28.12.1937 – 08.02.1938; 
31. Neculai Gh. Ţanu 12.02.1938 – 18.02.1938 (secretar, primar delegat); 
32. C. Matasă 18.02.1938 – 25.09.1938 (preşedintele Tribunalului, primar cu delegaţie); 
33. C-tin Neculce 25.09.1938 - ?; 

       33.  Vasile Costăchescu 1944; 
34. Ştefan Focşa 1944 – 1945; 
35. Maria Milieş 08.03.1945 – 1949; 
36. Ştefan Şerbănoiu 1949 – 1953; 
37. Gh. Năstacă 1953 – 1955; 
38. C-tin Meleca 1955 – 1957; 
39. Ioan Brânzaru 1957; 
40. Alexandru Prodan 1957 – 1959; 
41. Gh. Dănilă 1959; 
42. Ion Tudose 1959 – 1962, 
43. Alexandru Liuţă 1962; 
44. Aurelian Vatamaniuc 1962 - 1968; 
45. Vasile Albu 1968;  
46. Dumitru Hreciuc 1969 – 1972; 
47. Gheorghe Acatrinei 1972 – 1977; 
48. Costică Arteni 1977 – 1989; 
49. Sabin Ghilea ...01.1990 - ...10.1990; 
50. C-tin Bulaicon 17.09.1990 – 01.03.1992; 
51. George Grămadă 1992 – 1996; 
52. Costică Arteni 1996 – 2000; 
53. Ghiorghi Cornia 2000 – ;   

 
 
 
  
 



 32 

 
Anexa nr. 7 Lista oraşelor înfrăţite cu municipiul Fălticeni 
 
Tavarnelle Val di Pesa, Firenze, ITALIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


