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Unitatea Administrativ Teritorială:
MUNICIPIUL FĂLTICENI

Judeţul:
SUCEAVA

Adresa: Fălticeni, str. Republicii, nr.13
Cartiere:
Maior Ioan
2 Grăniceri
Republicii
Şoldăneşti
Ţarna Mare
Grădini
Oprişeni

Telefon: 0230.542.056
Fax: 0230.544.942
Web site: www.falticeni.ro
E-mail: falticeni@falticeni.ro

1. Suprafaţa teritorial administrativă:

2. Situaţia curentă:
2.1 Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
►cultura plantelor, pomicultură, legumicultură, viticultură

Culturi Suprafaţa
agricolă cultivată

(ha)
2010

Suprafaţa
agricolă cultivată

(ha)
2011

Suprafaţa
agricolă

cultivată (ha)
2012

Suprafeţe care
pot fi

extindere

Livezi: 487 487 478
Măr 465 465 465
Păr - - -

Prun 5 5 5
Cais - - -

Piersic - - -
Cireş 11 11 11
Vişin 6 6 6

Legume: 307 298 299
Tomate 8 8 7

Varză 10 10 12
Cartofi 289 280 280

Cereale: 325 306 302

Suprafaţa totală
(ha)

Observaţii

Intravilan 1.100
Extravilan 1776
Teren agricol: 2343
Teren arabil: 1315
Păşuni: 335
Fâneţe: 206
Păduri: 5
Livezi: 487
Vii: 2
Luciu de apă (bălţi) 160
Teren neproductiv: 6
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Porumb 310 290 287

Grâu - - -
Secară - - -

Orz 5 5 5
Orzoaica 10 11 10

Rapiţă - - -
Floarea soarelui - - -

Vii: 2 2 2
Viţă de vie nobilă - - -

Viţă de vie
hibridă 2 2 2

► creştea animalelor
Număr capete

animale
2010

Număr capete
animale

2011

Număr capete
animale

2012
Bovine 595 520 572
Ovine 3200 3100 2491
Caprine 280 290 497
Cabaline 80 90 83
Pocine 280 320 259
Păsări 9520 11200 9455
Familii de albine 850 950 855
Iepuri de casă 790 850 358

► piscicultură (dacă există bălţi amenajate sau se pot amenaja pe viitor, sunt în proprietate de
stat sau particulară, dacă există posibilitatea dezvoltării activităţii atât pentru agrement, cât şi
pentru industria alimentară)

Iazurile de pe Şomuzul Mare au un ridicat potenţial piscicol, fiind un loc ideal pentru pescuit
sportiv. Adăpostesc peste 20.000 de păsări de apă migratoare. In anotimul rece întâlnim Lebăda
de iarnă Cygnus Cygnus.
Actualmente iazurile, în suprafaţă de 160 ha, sunt în proprietatea A.D.S.,  administrată de SC
Pescoliv.

► silvicultură (amenajarea şi exploatarea pădurilor, protecţia patrimoniului forestier)

Nu este cazul

De precizat componenţa pădurilor pe esenţe lemnoase, daca este în proprietate de stat sau
particulară, dacă sunt specii protejate

B) Infrastructura de utilităţi şi mediu
Categorie Km

reţea
Descriere

Reţea alimentare apă potabilă 88 10.849 locuinţe racordate la reţeaua
de apă potabilă

Reţea canalizare, staţie de epurare şi tratare a
apelor reziduale 48,5 8.951 locuinţe racordate la reţeaua de

canalizare
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o staţie de epurare şi tratare a apelor
reziduale

Reţea de distribuţie gaze naturale 29,8 Cca 9.000 locuinţe racordate la
reţeaua de gaz metan

Reţea de electricitate 250,92 10.849 locuinţe racordate la reţea

Reţea de iluminatul public

74

- 48,31 km cablu aerian
- 25,85 km cablu subteran.
Reţeaua are un număr de 1697 de
stâlpi, dintre care 1697 au montaţi
corpuri de iluminat. Numărul
corpurilor de iluminat este de 2150.
Sistemul are 46 posturi de
transformare. Consumul mediu lunar
este de 43.200 kW/h vara şi de
86.400 kW/h.

Internet – număr abonaţi aproximativ 2.500
Telefonie mobila
Telefonie fixa – număr abonaţi aproximativ 6.000
CaTV – număr abonaţi aproximativ 7.200

Mediu. Factori de poluare. Serviciul de salubrizare
Potrivit rezultatelor analizelor efectuate privind calitatea aerului înconjurător nu au fost
înregistrate depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane.
În urma analizelor lunare efectuate asupra calităţii apei potabile reiese că aceasta este sanogenă
şi curată.
Pe raza municipiului Fălticeni nu mai există mari agenţi economici care să prezinte risc crescut
de poluare a mediului.
Zonă de risc la alunecări de teren: versantul nordic, zona “Băncuţa”
Zone cu risc de inundaţie – terenuri în vecinătatea iazurilor, zona “Ţarna Mare”
În domeniul gestionării deşeurilor în municipiul Fălticeni activitatea se desfăşoară astfel:

 Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale este realizată în gestiune
delegată de operatorul S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni.

 Măturatul şi întreţinerea căilor publice este realizată în gestiune directă de Serviciul de
utilităţi publie din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

S. C. Goscom S.A. colectează, transportă şi depozitează deşeuri menajere de la trei categorii de
producători de deşeuri:

 Asociaţiile de proprietari
 Gospodării individuale(case)
 Agenţi economici
Pentru Asociaţiile de proprietari sunt amenajate 13 puncte de colectare, care sunt în proprietatea

domeniului public al Municipiului Fălticeni.
La aceste 13 puncte de colectare sunt amplasate:
 12 eurocontainere pentru hârtie, carton.
 18 eurocontainere pentru PET
 80 eurocontainere pentru deşeuri menajere cu capacitate de 1,1 mc.
Colectarea selectivă se face  pentru hârtie-carton, pet -plastic, sticlă.
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C) Infrastructura de drumuri şi transport
Căi de acces către localitate:

Drumuri Căi ferate
E E85: Roman -Fălticeni – Suceava
DN DN2: Roman -Fălticeni – Suceava

DN15C: Tg. Neamţ – Fălticeni
DN2E: Fălticeni – Gura Humorului

Tronson de cale ferată secundară Fălticeni –
Dolhasca: 25 km

DJ DJ 208: Fălticeni – Dolhasca
DJ 209A: Fălticeni – Pocoleni
DJ 209H: Fălticeni – Baia

DC DC1: Fălticeni - Petia
* de menţionat între ce localităţi fac legatura drumurile şi calea ferată

Reţeaua de drumuri locale şi comunale (km) şi starea lor
Drumuri asfaltate 80 km, stare medie
Drumuri pietruite 35 km, stare bună
Drumuri de pământ -

Transportul în comun (descrierea modului în care se realizează şi pe ce rute, câte staţii de
călători existe şi la ce distanţe, amenajate sau nu):
Conform Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Judeţean Suceava aprobă Programul judeţean de transport public de
persoane în judeţul Suceava. Potrivit acestuia rutele, nr de curse planificate şi capacitatea de
transport sunt următoarele:
Suceava-Fălticeni (25 km): 15 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Slătioara (30 km): 7 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Boteşti (22 km): 4 curse, minim 10 locuri
Hîrtop-Fălticeni (8 km): 15 curse, minim 10 locuri
Manolea-Fălticeni (via Dolheşti) (25 km): 7 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Vatra Dornei (115 km): 1 cursă, minim 10 locuri
Fălticeni-Văleni (39 km): 4 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Găineşti (41 km): 3 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Pleşeşti (15 km): 5 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Moişa (22 km): 13 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Bogata (12 km): 13 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Drăguşeni (27 km): 6 curse, minim 23 locuri
Fălticeni-Lămăşeni (5 km): 5 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Rădăşeni (7 km): 11 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Dolhasca (29 km): 8 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Lecuşeşti (9 km): 8 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Păiseni (26 km): 9 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Ioneasa (24 km): 3 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Fîntîna Mare (6 km): 5 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Nigoteşti (26 km):  6 curse, minim 10 locuri
Fălticeni-Manolea (via Oniceni) (37 km): 8 curse, minim 23 locuri
Gura Humorului-Fălticeni (38 km): 6 curse, minim 10 locuir
Liteni-Fălticeni (29 km): 7 curse, minim 10 locuri
Baia-Fălticeni (6 km): 16 curse, minim 10 locuri
Baia-Recea – Fălticeni (11 km): 15 curse, minim 10 locuri
Mănăstioara-Fălticeni (12 km): 10 curse, minim 10 locuri
Locul de plecare sau de sosire este Autogara Fălticeni aflată în proprietatea unui agent economic
privat.
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La nivelul municipiului nu sunt licenţiaţi operatori care să ofere activităţile de transport urban de
persoane. În municipiu sunt autorizate 30 persoane fizice să presteze activităţi de taximetre şi
sunt aprobate următoarele staţii taxi:
 Parcare Magazin Altex-Bld. Revolutiei – 15 locuri
 Parcare vis-à-vis autogara – 5 locuri
 Parcare str. Liliacului – 10 locuri

Distanţa faţă de oraşele apropiate şi oraşele mari, port, aeroport, benzinărie, gară
Oraş apropiat Fălticeni-Suceava: 25 km (E85/DN2)
Oraş apropiat Fălticeni – Gura Humorului: 37 km (DN2E, DN17)
Oraş apropiat Fălticeni-Tg.Neamţ: 34 km (E85/DN2,  DN15C)
Oraş apropiat Fălticeni – Paşcani: 52 km (E85/DN2, DN28A)
Aeroport Fălticeni-Suceava-Salcea: 37 km
Port
Autostradă
Drum naţional E85/DN2 străbate municipiul Fălticeni pe o lungime de 5 km
Drum european E85/DN2 străbate municipiul Fălticeni pe o lungime de 5 km

D) Infrastructura serviciilor medicale. Protecţia socială
Dispensar uman 3 dispensare

1 ambulatoriu public
1 clinică privată

Farmacie umană 14 (13 farmacii private)
Cabinet individual medicina de familie În cele 3 dispensare sunt 12 medici de familie
Cabinet stomatologic 19 (din care 13 private)
Spital 1 spital public cu 337 paturi
Cabinet medical în şcoli / grădiniţe 7
Medici 43
Personal mediu sanitar 243
Stomatologi 19
Farmacişti 14 farmacii (13 private)
Dispensar veterinar 3
Farmacie veterinară 5
Medic veterinar 7
Tehnician veterinar

Serviciul de protecţie socială (componenţă, activitate, persoane/familii care primesc ajutor
social, număr persoane cu handicap şi însoţitori, copii în plasament etc)
Serviciul public de Asistenţă Socială are următoarea componenţă:
- un şef serviciu - studii superioare
- doi inspectori – studii superioare psihologie si asistenta sociala
- un referent principal – studii medii
- un mediator sanitar
- un consilier pe probleme ale minorităţilor rrome
- un medic – studii superioare
- opt asistenţi medicali – studii medii
Serviciul Public de Asistenţă Socială are ca obiectiv principal de activitate protecţia socială la
nivel comunitar, atât prin aplicarea unor acte normative, cât şi prin colaborarea cu diverse
instituţii private sau de stat şi cu alţi factori din societate.
Date statistice privind persoanele, respectiv familiile ce beneficiză de diferite forme de ajutor:



FIŞA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI
 Nr de persoane care beneficiază de masă la Cantina de ajutor social – 26;
 Nr de copiii din Fălticeni daţi în plasament – 79;
 Nr. de copii daţi la asistenţi maternali din Fălticeni - 71;
 Nr de familii ce beneficiază de ajutor social – 85;
 Numărul de persoane ce beneficiază de indemnizaţie pentru persoanele cu dizabilităţi –

162;
 Nr de familii ce beneficiză de alocaţie pentru susţinerea familiei – 255;
 Nr de familii ce au primit ajutor pentru încălzirea locuinţei – 256 pentru încălzirea cu

lemne şi 1450 pentru încălzirea cu gaz metan.

E) Populaţie. Resurse umane
Numărul locuitorilor 29.562 (1a nivelul anului 2011)
Bărbaţi 14.148
Femei 15.414
Preşcolari 0-4 ani: 1.429
Şcolari 5-19 ani:   4.564
Pensionari >60 ani:  4.519
Populaţia aptă de muncă 20-59 ani: 19.050
Şomeri (indemnizaţi) 330
Numărul persoanelor angajate 7.129
Numărul persoanelor fără ocupaţie ----
Etnii
Religie
Calificări / meserii preponderente Meserii ce ţin de industria textilă şi

industria prelucrării lemnului

Numărul gospodăriilor: 10.849 locuinţe
Construcţii noi terminate

Evoluţia construcţiilor de locuinţe în ultimii
cinci ani. De menţionat dacă s-au folosit
fonduri publice sau au fost contruite în regie
proprie

2008 2009 2010 2011 2012
89 din
fonduri
private

97 din
fonduri
private
şi 15

fonduri
publice
(ANL)

92 din
fonduri
private
şi 60

fonduri
publice
(ANL)

91 din
fonduri
private

75 din
fonduri
private

F) Educaţie/Cultura/Culte
Instituţia Nr. Localitate

Grădiniţe / creşe 8
Şcoli 4
Licee/ colegii 3
Laboratoare şcolare 41 Cabinete şcolare:32
Ateliere şcolare 10
Număr cadre didactice (primar/gimnaziu/liceu) 469
Cămin cultural 1 Centrul Cultural “Grigore Vasiliu

Birlic”
Cinematograf 0
Teatru 0
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Biblioteci şcolare* 1 +7 1 bibliotecă publică şi 7 biblioteci

şcolare
Biblioteci comunale*
* a se preciza fondul de carte existent şi proiectele în care sunt implicate bibliotecile, personal
angajat, Căminul Cultural: activitate, ansambluri, formaţii etc

Biblioteca municipală „E. Lovinescu”
Fond de carte: 70.000 volume
Programe:
 Programul Biblionet prin care biblioteca municipală a fost dotată cu 8 calculatoare

conectate la Internet. Pe lângă aceste calculatoare, biblioteca a primit un pachet standard de
echipamente: căşti, camere web, UPS-uri, router, imprimantă, scanner, proiector cu ecran.
Programul facilitează accesul gratuit al publicului la informaţie.

 Clubul Senioarelor: Parteneriat cu Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe (filiala
Fălticeni- prezidată de prof. Aspazia Mancu). În cadrul programului au loc întâlniri
lunare ale senioarelor, în spaţiul bibliotecii, întâlniri în care se abordează teme diverse.
Proiectul prezintă şi o componentă de educaţie contiună pe tot parcursul vieţii.

 Proiectul Naţional „Cetăţeanul în primul rând”. Scopul proiectului fiind educarea
cetăţenilor pentru implicarea activă a acestora în viaţa propriilor comunităţi.

Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”

Fundaţii, Asociaţii, Organizaţii non-guvernamentale, înfrăţiri
Parteneriate locale si de dezvoltate locală   (ADI -uri, GAL- uri  şi alte parteneriate)
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de

Alimentare cu Apă şi Canalizare - AJAC
 Asociaţiea de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

Înfrăţiri: 2002 - Tavarnelle Val-di-Pesa (Italia)

Organizaţii neguvernamentale ( Asociaţii/Fundaţii)
- Denumire organizaţie

Asociaţia Fălticeni Cultural
Manifestări culturale (Festivalul Internaţional de Teatru „Grigore Vasiliu Birlic”,
Festivalul Naţional Concurs „Fălticeni folk”, Ziua culturii fălticenene”).

Grupul Local pentru Tineret „Aripi în Europa”
Scop - promovarea voluntariatului şi crearea unui cadrul non-formal de dezvoltarea a
personalitatii copiilor şi tinerilor prin joc şi activităţi ludice.

Euroşansa for Life
Organizaţie neguvernamentală fără scop patrimonial ce desfăşoară cu preponderenţă
proiecte în domeniul umanitar în vederea strângerii de fonduri pentru a sprijini financiar
copiii aflaţi în dificulate.

Academia de Aventură Pământul Viu
Organizaţie nonprofit, înfiinţată ca rezultat al dorinţei membrilor fondatori de a veni în
sprijinul formării unei conştiinţe eco-civice în rândul populaţiei, în special a tinerilor,
integrării unui număr cât mai mare de tineri în practicarea şi promovarea turismului
ecologic în scopul protejării mediului înconjurător şi conservării ecosistemelor precum şi
a creării unui curent favorabil dezvoltării şi practicării turismului ecologic.
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Asociatia Red Ribbon Falticeni
Organizaţie neguvernamentală, non-profit, reprezentând persoanele infectate şi afectate
HIV/SIDA.

Denumirea fundaţiei/asociaţiei/ONG, activitate, proiecte, localităţi înfrăţite – proiecte
desfăşurate

Evenimente locale (sărbători)
Denumirea evenimentului Data

Zilele Municipiului Fălticeni, (manifestări culturale, religioase, sportive,
sărbătorirea cuplurilor la împlinirea a 50 de ani de căsnicie)

17 – 20 iulie

Bâlciul de Sfântul Ilie – (tradiţie veche de peste 200 de ani) 20 iulie
Târgul Mărului, Organizatori: Primăria Fălticeni şi Asociaţia Pomicultorilor
din Bazinul Pomicol Fălticeni.

eveniment organizat
în a doua jumătate a
lunii octombrie.

Festivalul obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou, Organizator: Primăria
Fălticeni

27 decembrie,
sărbătoarea Sfântului
Ştefan.

Festivalul Internaţional de Teatru „Grigore Vasiliu Birlic”, Organizatori:
Asociaţia Fălticeni Cultural şi Primăria municipiului Fălticeni

septembrie

Festivalul Naţional concurs „Fălticeni folk”, Organizatori: Asociaţia
Fălticeni Cultural şi Primăria municipiului Fălticeni

Biserici / Mănăstiri
Denumirea lăcaşului Localitatea

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”
Biserica “Sf. Ilie”
Biserica “Sf. Voievozi” Grădini
Biserica “Sf. Voievozi” Oprişeni
Biserica “Sf. Nicolae” Şoldăneşti
Biserica “Sf. Mucenici Zenovie şi Zenovia” Ţarna Mare
Biserica “Sf. Voievozi” Fălticeni Vechi
Catedrala “Învierea Domnului”
Biserica “Sf. Pantelimon”
Biserica “Naşterea Domnului”
Biserica “Sf.Mare Mucenic Gheorghe şi Sf. Mina”
Biserica Schitul “Sf. Andrei”
Biserica Mănăstirii “Sf. Gheorghe” Buciumeni
Biserica Romano-Catolică “Sf. Anton de Padova”
Catedrala Creştină de stil vechi “Constantin şi Elena”

G. Turism, parcuri şi spaţii verzi. Activitate sportivă
Turism
(posibilităţi de
dezvoltare)

Trasee turistice în zona Fălticeni (cu numeroase obiective turistice):
 Fălticeni –Dolheşti – Poiana, Dolhasca – Mănăstirea Probota
 Fălticeni – Baia - Mălini - Slatina
 Fălticeni – Bogdăneşti– Râşca– Slătioara
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“Miraj resort & spa” Fălticeni- centru de relaxare şi agrement. Dispune
de bazin de înot, saună uscată, saună umedă, baie turcească, masaj, salină
artificială, jacuzzi, sală de fitness, etc.

În municipiu există o zonă cu un ridicat potenţial de dezvoltare şi anume
zona “Nada Florilor”, actualmente un parc în suprafaţă de 5 ha ( aflat în
proprietatea municipalităţii) unde poate fi construit un Complex agrement
“Nada Florilor” (terenuri de sport, bazine de înot adulţi/copii, ludotecă,
plajă, amenajări peisagistice, amfiteatru spectacole, facilităţi alimentaţie
publică, clădire administrativă, parcare, centru de informare turistică).

Obiective
turistice

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” – pune la dispoziţia publicului o bogată şi
valoroasă expoziţie permanentă de artă contemporană, constituită din
donaţia sculptorului Ion Irimescu.

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 metri, un valoros fond documentar.

Galeria Oamenilor de Seamă – oferă vizitatorilor o incursiune în atmosfera
spirituală a Fălticeniului şi a oamenilor săi de cultură: scriitori, pictori,
actori, muzicieni, oameni de ştiinţă, personalităţi de valoare naţională şi
internaţională.

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” – prima casă construită de marele
scriitor, păstrează atmosfera specifică operei sadoveniene.

Parcuri/spaţii
verzi

Despre Fălticeni s-a spus şi se mai spune că este un oraş al florilor.
În decursul dezvoltării sale istorice, Fălticeniul şi-a creat o reţea de parcuri,
grădini şi fâşii plantate în aliniamentele stradale, care i-au conferit
renumele de mai sus.

Municipiul Fălticeni are în prezent 36,17 ha spaţii verzi publice din
care: parcuri 6,98 ha, scuaruri 11,35 ha, spaţiile verzi din aliniamente
stradale şi blocuri 7,12 ha, terenuri libere neproduvtive din intravilan 10,7
ha.

Din punct de vedere al repartizării în teritoriu, se observă
concentrarea acestor spaţii în zona centrală a oraşului.

Conceptul peisagistic întregeşte Planul Urbanistic General al
Fălticeniului, fiind propuse măsuri de reabilitare, protecţie şi conservare a
mediului, prin reabilitarea parcurilor şi scuarurilor existente, precum şi
amenajarea unor noi spaţii verzi, ţinând seama de stilul arhitectonic al
cartierelor de blocuri şi de specificul cartierelor de locuinţe individuale.

Pentru compensarea tăierilor, conform programului de plantări în
perioada 2012-2013, s-au plantat în spaţiile verzi de pe domeniul public:
- Arbori: 10.000 bucăţi;
- Arbuşti: 2500 bucăţi.
- Garduri vii: 1500 bucăţii.
- Plante anuale şi bienale: 40000 bucăţi.

Spaţiile verzi sunt o importantă componentă a organismului urban
şi reprezintă suprafeţele de teren al căror fond dominant este constituit din
vegetaţie, în general amenajată, căreia i se asociază o serie de construcţii
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specifice pentru satisfacerea funcţiilor igienico - sanitare, social –culturale
sau estetice. Grădinile particulare în cadrul gospodăriilor individuale
constituie o categorie aparte, prezentând o importanţă deosebită în viaţa
urbană.

În municipiul Fălticeni, starea mediului este încă satisfăcătoare,
neexistând probleme mari, ireversibile în ceea ce priveşte calitatea
factorilor apă, aer, sol, biodiversitate. Necesitatea măririi suprafeţei de
spaţiu verde pe locuitor derivă nu doar din obligaţiile legislative, ci şi din
necesitatea reală a locuitorilor de a beneficia de o cantitate mai mare de
oxigen, mai multe spaţii de recreere, atenuarea poluării prin metabolizarea
noxelor de către arbori, reducerea zgomotului,etc.

Baze sportive
(număr, dotări)

Terenuri: 10 – 12.744 m.p
Săli de sport: 7 – 4.406 m.p
Stadioane : 2 (suprafaţa de joc – 57.921 m.p; tribune – 4510 m.p;
microhotel – 444 m.p.)

Echipe, cluburi
sportive, premii
obţinute

Asociaţia Clubul Sportiv Şomuz Fălticeni aparţinând Şcolii Militare de
Subofiţeri Jandarmi Fălticeni– înfiinţată în 2010 cu următoarele ramuri:
gimnastică, fotbal, fotbal-tenis, tenis, tenis de masă, şah, karate tradiţional,
tir sportiv, tir cu arcul, atletism, handbal, volei, nataţie, baschet, bedminton,
oina, ciclism. Premii obţinute la competiţii judeţene.
CSS Nicu Gane: Clubul funcţionează pe lângă Colegiul Naţional "Nicu
Gane" unde îşi desfăşoară activitatea 11 profesori-antrenori, antrenori
emeriţi la 5 secţii : ATLETISM, BOX, CANOTAJ, FOTBAL, VOLEI.
Clubul are în palmares numeroase medalii obţinute la competiţii judeţene,
naţionale şi internaţionale.
Asociaţia Sportivă “Mihai Băcescu” - Asociaţia funcţionează pe lângă
Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” având următoarele secţii: atletism,
hadbal, fotbal, baschet, volei, tenis de masă, tenis de câmp, turism

H. Economie. Mediu de afaceri
Număr agenţi economici ( firme) active, după domeniul
de activitate

- producţie
- servicii
- comerţ
- turism

- alte domenii de activitate

Nr. 509

72
110
187
2

138

Instituţii private
Instituţia Nr Denumire

Bănci 8 Sucursale:
BRD
BCR
Banca Transilvania
CEC
Raiffeisen Bank
Banca Bancpost
Volksbank
Carpatica

Societăţi de asigurări 5 ASIROM SA
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UNITA SA
CARPATICA
FREEDOM INSURANCE BROKER ASIGURĂRI S.R.L.
ALLIANZTIRIAC

Hoteluri 2 Hotel “Turist”
Hotel “Miraj”

Moteluri 0
Pensiuni 3 Pensiunea “Iristar”

Pensiunea “Clubul Oamenilor de Afaceri”
Pensiunea “Crisroby”

Altele

I. Structura administrativă.Venituri. Buget preconizat
Primar 1
Consilier personal al Primarului 1
Viceprimar 1
Secretar 1
Consilieri 19

Structura primăriei pe departamente:
Direcţia Generală de Administraţie şi
Ordine Publică

1

*Serviciu Resurse Umane-Comunicare 1
-Comp. Personal Salarizare 2
-Comp. Relaţii Publice 3
-Comp. Info.Pub. şi Mass-media 3
*Serviciul Achiziţii Control
Administrativ

1

-Corp Control Comercial 1
-Compartiment Informatică 2
-Comp. Sprijn şi Îndrumare Asociaţii 1
-Personal Administrativ 4
*Corp de Pază 10
*Poliţia Locală
-Comp. Ordine şi Linişte Publică 16
-Comp. Circulaţie pe drumurile
publice

6

-Comp. Disciplina în Construcţii şi
Protecţia Mediului

3

-Comp. cu atribuţii de evidenţă a
persoanelor şi  activitate comercială

4

Compartiment de audit 1
Arhitect – şef 1
*Serviciul urbanism şi disciplina în
construcţii

1

-Biroul de management al proiectelor 8
-Compartiment urbanism 3
Direcţia tehnică 1
*Unit. pt. mont. serv. de utilităţi
publice

1
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*Comp. Fond Funciar 3
*Comp. Spaţiu Locativ 1
*Comp. Mediu 2
*Serviciul Utilităţi Publice 1
-Comp. coordonare sectoare 4
-Comp. protecţia animalelor 1
-Comp. auto 2
-Sector salubritate 22
-Sector sere, spaţii verzi 12
-Sector transport, reparaţii,
întreţinere

17

Direcţia economică 1
*Serviciul impozite şi taxe 10
*Serviciul financiar-contabilitate 8
Serviciul public de asistenţă socială 1
*Cantina de ajutor social 3
*Comp. minorităţi 1
*Comp. Asistenţă Socială 4
*Comp. Asistenţă Socio-medicală 11
Biroul Juridic-Registru Agrico, arhiva 1
*Comp. Juridic 3
*Comp. arhivă, registru agricol 2

Posturi vacante
Servicii subordonate
Muzeul Ion Irimescu 11
Directia Administraţia pieţelor 21
Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă

2

Serviciul Cultură-Muzee 20
Serviciul Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor

15

Mii lei
Venituri 2008 2009 2010 2011 2012
Venituri totale 37346 46784 50069 51917 64151
Venituri proprii 11850 19396 25569 28011 30621
Venituri fiscale 32517 37127 32026 31670 33813
Venituri guvernamentale 1798 960 3052 2719 10566
Alte categorii de venituri

Buget preconizat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Venituri totale 54761 58966 60248 62610 64710 66502 68613
Venituri proprii 29721 31878 32424 32937 33005 33126 33302
Venituri fiscale 35806 38275 60153 61414 62119 63418 64602
Venituri guvernamentale 88 93 95 98 102 105 107
Alte categorii de venituri
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J. Politici întreprinse în teritoriu
(proiectele derulate în ultimii ani, specificând sursa de finanţare, valoarea proiectului,
termenul de finalizare)
NR.
CRT

DENUMIRE PROIECT VALOARE
FARA TVA LEI

SURSA DE FINANTARE STADIUL
PROIECTULUI

1.
Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în aglomerarea
Fălticeni

39.448.271

Programul Operational
Sectorial de Mediu
Axa prioritara „Extinderea si
modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata”.

licitaţie lucrări -
licitaţie atribuită
şi contestată

2.
Extinderea şi reabilitarea
fronturilor de captare şi
staţia de tratare apă din
aglomerarea Falticeni

2.546.484

Programul Operational
Sectorial de Mediu
Axa prioritara „Extinderea si
modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata”.

licitaţie
încheiată,
lucrare atribuită,
investiţie în
derulare

3.
Reabilitarea statiei de
epurare din aglomerarea
Falticeni

37.529.935

Programul Operational
Sectorial de Mediu
Axa prioritara „Extinderea si
modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata”.

Licitaţie
încheiată,
lucrare atribuita
(în stadiul de
proiectare)

4. Lucrări de construire
Spital Municipal Fălticeni 31.531.862

Fonduri bugetare (Sursa de
finantare a obiectului
contractului de lucrari este
bugetul Ministerului
Sanatatii. )

lucrare atribută
(14.12.2011)
in lucru - 35%

5.
Construcţie şi punerea în
funcţiune a depozitului
ecologic de la Moara
(judeţul Suceava).

Valoarea estimată
fără TVA:

26.770.800
Valoarea în urma

licitatţiei:
18.731.757,96

Buget propriu şi fonduri
europene 100 % executat

6.

Inchiderea depozitelor
urbane existente în
judeţul Suceava din
cadrul Proiectului
„Sistemul de
management integrat al
deşeurilor în judeţul
Suceava”

1.206.000 valoare
estimată pentru
închiderea gropii

din municipiu
Fălticeni

POS MEDIU–Axa prioritară
2, Domeniul Major de
Interventie 1, Fondul
European de Dezvoltare
(FEDR), Buget de stat,
Buget local (conform
contractului de finantare).

licitaţie în
desfăşurare

7.

Proiectarea, constructia si
punerea în functiune a
statiei de tratare a
levigatului, a statiei de
sortare inclusiv
construirea facilitatilor
auxiliare la depozitul
ecologic de la Moara,
Judetul Suceava

Valoarea
estimata:

32.063.731

POS MEDIU–Axa prioritara
2,Domeniul Major de
Interventie 1,Fondul
European de Dezvoltare
(FEDR),Buget de stat,Buget
local (conform contract
finantare).

licitaţie
încheiată,
lucrare atribuită,
în desfăşurare

8.

Construire statie de
transfer Fălticeni în cadrul
Proiectului „Sistemul de
management integrat al
deseurilor in judetul
Suceava”

Valoare estimată:
503.000

POS MEDIU–Axa prioritara
2, Domeniul Major de
Interventie 1, Fondul
European de Dezvoltare
(FEDR), Buget de stat,
Buget local (conform
contract finantare).

se vor pune pe
SEAP
documentaţiile

9. Varianta de ocolire
Fălticeni

Valoarea
estimată:

166.194.608

POS-T, AXA PRIORITARÃ 2
(Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii naţionale de
transport în afara axelor
prioritare TEN-T în scopul
creării sustenabile a
sistemului naţional de

stadiul de
proiectare
finalizat
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transport), Domeniul de
intervenţie 2.1
(Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii naţionale
rutiere).

10.

Contract de proiectare si
executie la obiectivul de
investitii-Locuinte pentru
tineri destinate inchirierii,
amplasamentul situat in
jud.Suceava,
Mun.Falticeni, Strada
Victoriei

3.464.895
Agentia Nationala pentru
Locuinte 3.375.525 lei
Municipiul Falticeni 89370 lei

în derulare

11.
Locuinte pt tineri,
destinate inchirierii, jud.
Suceava, mun. Falticeni,
str. Cuza Voda fn-2009

4.401.621
Agentia Nationala pentru
Locuinte 4349509 lei
Municipiul Falticeni 52112 lei

investiţie
finalizată

12.

Locuinte pentru tineri
destinate inchirierii,
judetul Suceava,
Municipiul
Falticeni,Strada 9 Mai-
2008

1.804.593
Agentia Nationala pentru
Locuinte 1781554 lei
Municipiul Falticeni 23039 lei

investiţie
finalizată

13.
Extindere si modernizare
piata agro-alimentara
ecologica

228.477 bugetul local investiţie
finalizată

14. Construire Sala Sport 4.621.461 bugetul de stat investiţie
finalizată

15. Zilele municipiului
Fălticeni

valoare anuală
estimată: 22.800

buget local şi sponsorizări
agenţi economici

activitate cu
caracter anual:
18-21 iulie

16. Târgul mărului valoare anuală
estimată: 22.531

buget local şi sponsorizări
agenţi economici

activitate cu
caracter anual (a
doua decadă a
lunii octombrie)

17.
Spectacol de date şi
obiceiuri de Crăciun şi
Anul Nou

valoare anuală
estimată: 71.587

buget local şi sponsorizări
agenţi economici

activitate cu
caracter anual
(27 decembrie)

18.

Repararea, reabilitarea şi
modernizarea obiectivului
de patrimoniu Muzeul de
Artă "Ion Irimescu"
Municipiul Fălticeni,
judeţul Suceava

valoare totală
(fără TVA)
4.609.059

POR 2007 - 2013, Axa
prioritară 5 - Dezvoltarea
durabilă şi promovarea
turismului. Domeniul Major
de intervenţie 5.1
"restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi
crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe"

lucrare finalizată

19.

Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de
străzi urbane în
municipiul Fălticeni,
judeţul Suceava

valoare totală
(fără TVA)
11.354.895

POR 2007 - 2013, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport
regionale şi locale. Domeniul
major de intervenţie 2.1
"Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi
urbane"

lucrare finalizată
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K. Acţiuni de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020
(propunerile de proiecte pentru perioada determinată, minimum 2 proiecte pe an)
NR.
CRT

DENUMIRE PROIECT

1. Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane - 20 km
2. Parcare subterană - 200 de locuri, Centrul Civic (Piaţa Nada Florilor)
3. Modernizare şi extindere reţea de apă potabilă - 10 Km;
4. Modernizare şi extindere reţea de canalizare - 20 Km
5. Regularizare şi amenajare curs Pârâul Târgului.
6. Rebilitare termică unităţi locative;
7. Sistem iluminat public cu energie alternativă în centrul municipiului;
8. Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi aport la încălzire pentru

instituţiile şi unităţile din subordinea Consiliului Local Fălticeni;
9. Portal digital şi reţea intranet APL şi instituţiile/unităţile subordonate
10. Utilare laboratoare şi ateliere de specialitate infrastructura şcolară municipală
11. Facilităţi de locuit şi ateliere meşteşugăreşti pentru persoane defavorizate;
12. Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane abuzate, neglijate şi exploatate;
13. Dotare cu mobilier, aparatură şi echipamente  medicale (inclusiv probe tehnologice şi

teste) la obiectivul de investiţie Spital Municipal cu Ambulatoriu Integrat;
14. Servicii de specialitate şi dotări Centru Medical Şcolar;
15. - Complex agrement “Nada Florilor” (terenuri de sport, bazine de înot adulţi/copii,

ludotecă, plajă, amenajări peisagistice, amfiteatru spectacole, facilităţi alimentaţie
publică, clădire administrativă, parcare, centru de informare turistică);

16. Repararea, reabilitarea şi modernizarea Centrului Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”;
17. Reabilitarea şi modernizarea monumentului istoric Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”
18. Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (renovări/modernizări - Piaţa “Mihail Sadoveanu”,

imobilul Primăriei – monument istoric, Biblioteca Municipală “Eugen Lovinescu”,
monument istoric, imobil vechi Şcoala “Alexandru Ioan Cuza”, monument istoric; Aleea
pietonală; Piaţa “Nada Florilor”);

19. Dezvoltarea zonei periurbane prin modernizarea reţelei stradale şi asigurarea utilităţilor
apă, canal, gaze naturale, telecomunicaţii;

20. Varianta de ocolire Fălticeni


