
 
                           
                     R O M Â N I A                                                                             PROIECT                                                                                                              
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                 
                     
                                                                HOTĂRÂRE 
                        privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. 16837 
din 24.08.2012;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 16838 din 24.08.2012; 
- adresa nr. 1623 din 16.08.2012 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 „Mihail Sadoveanu”; 
- adresele nr. 5347 şi 5350 din 17.08.2012 de la Spitalul Municipal Fălticeni; 

      În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41 alin. 1, art. 46  şi art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                
 
                                                             HOTĂRĂŞTE    
 
           Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2012, conform Anexei nr. 1. 
           Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii pe anul 2012, conform Anexei nr. 2 
           Art. 3: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei nr.3. 
           Art. 4: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei nr.4. 
           Art. 5:  Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 6: Primarul, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                                                            INIŢIATOR 
                                              
                                                              PRIMAR,   
                                                 Gheorghe-Cătălin Coman                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                                                                         AVIZAT                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 
 



                    
MUNICIPIUL FALTICENI                                                                              Anexa nr. 1                                                    
                                                                                                                  la HCL nr.        / 30.08.2012 
                                          
 
                                                        Rectificarea bugetului local pe anul 2012  
 

 
Denumire indicator 

 
Cod indicator 

Modificare prevederi 
iniţiale 

Trim. III 
 VENITURI – TOTAL  Secţiunea de funcţionare = +10.000 
                                          Secţiunea de dezvoltare   = +10.000      

 
 

+20.000 

 Impozit pe venit 03.02 +20.000 
   - Impozit pe transferul proprietăţilor imobiliare  03.02.18 +20.000 
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 - 
  -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare (cu semnul minus) 

37.02.03 -10.000 

  -Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (cu semnul plus) 37.02.04 +10.000 
 CHELTUIELI – TOTAL  Secţiunea de funcţionare = +10.000 
                                             Secţiunea de dezvoltare   = +10.000 

 +20.000 

Capitol: Autorit ăţi publice şi acţiuni externe 
 

51.02 - 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 - 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 - 
 - Salarii de bază 10.01.01 -5.100 
 - Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 +5.100 
Din total capitol: Autorităţi executive şi legislative   
                                  -  Autorităţi executive 

51.02.01 
51.02.01.03 

- 

Alte servicii publice generale 
 

54.02 - 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 - 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 -700 
 - Salarii de bază 10.01.01 -1.000 
 - Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 +300 
Contribu ţii: 10.03 +700 
 -Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 +700 
 -Contribuţii de asigurări sociale de  sănătate 10.03.03 +100 
 -Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 -100 
Din total capitol: 
 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

 
54.02.10 

 
- 

Învăţământ 
 

65.02 +10.000 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 +10.000 
   Reparaţii capitale (Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 „Mihail Sadoveanu” 71.03 +10.000 
  Din total capitol: Învăţământ preşcolar şi primar: 
                                             Învăţământ primar 
                               Învăţământ secundar: 
                                             Învăţământ secundar inferior                                             

65.02.03. 
65.02.03.02 
65.02.04 
65.02.04.01 

+5.000 
+5.000 
+5.000 
+5.000 

Cultur ă, recreere şi religie 
 

67.02 +10.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNIT ĂŢI ALE 
ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE  

51 +10.000 

Transferuri către instituţii publice 51.01.01 +10.000 
Din total capitol:  Servicii culturale:   67.02.03 +10.000 



                                                 Muzee 
                                                 Case de cultură 

67.02.03.03 
67.02.03.06 

+6.000 
+4.000 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   
 

70.02 - 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 - 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 - 
- Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 +1.000 
 - Alte sporuri 10.01.06 -1.000 
Din total capitol: 
          Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 

 
70.02.50 

 
- 

Protecţia mediului 
 

74.02 - 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 - 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 +600 
 - Salarii de bază 10.01.01 -500 
- Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 +1.500 
 - Alte sporuri 10.01.06 -400 
Contribu ţii: 10.03 -600 
 -Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 +400 
 -Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 +100 
 -Contribuţii de asigurări sociale de  sănătate 10.03.03 +100 
 -Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 -1.200 
Din total capitol:  Salubritate şi gestiunea deşeurilor:   
                                                 Salubritate 

74.02.05 
74.02.05.01 

- 

 
                                                                      
                                                                        PRIMAR, 
                                                        Gheorghe – Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL FALTICENI                                                                            Anexa nr. 2                                                     
                                                                                                               la HCL nr.       / 30.08.2012 
 
 
                                         Rectificarea bugetului instituţiilor şi activit ăţilor  
                                     finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012  
 

 
Denumire indicator Cod indicator 

Modificare 
prevederi 

initiale-2012 

 
Trim. III 

 
Trim. IV 

VENITURI   
- Sectiunea de functionare = + 10.000 
- Sectiunea de dezvoltare = + 1.472 

 +11.472 
 

+11.472 - 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.15 +1.472 +1.472 - 
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituţiilor publice (Spitalul municipal) 
39.15.01 +1.472 +1.472 - 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 +10.000 +10.000 - 
- Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 +10.000 +10.000 - 

CHELTUIELI  
- Sectiunea de functionare = +10.000 
- Sectiunea de dezvoltare = + 1.472 

 +11.472 
 

+11.472 - 

Sănătate –SPITALUL MUNICIPAL 66.15 
 

+1.472 +1.472 - 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 - +100.000 -10 0.000 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 - +65.000 -65.000 
 - Salarii de bază 10.01.01 - +40.000 -40.000 
- Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 - +10.000 -10.000 
 - Alte sporuri 10.01.06 - +13.000 -13.000 
 - Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11 - +2.000 -2.000 
Contribu ţii: 10.03 - +35.000 -35.000 
 -Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 -7.000 +11.000 -18.000 
 -Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 - +1.000 -1.000 
 -Contribuţii de asigurări sociale de  sănătate 10.03.03 - +2.000 -2.000 
 -Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă  10.03.04 - +1.000 -1.000 
 -Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 +7.000 +20.000 -13.000 
TITLUL XII – ACTIVE NEFINANCIARE 71 +1.472 +1.472 -  
 Active fixe 71.01 +1.472 +1.472 - 
     - Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 +1.472 +1.472 - 
Din total capitol: 
   Paragraf: Spitale generale 

 
66.15.06.01 

 
+1.472 

 
+1.472 

 
- 

Cultur ă, recreere şi religie 
 

67.10 +10.000 +10.000 - 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 +10.000 +10.000 - 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 +8.000 +8.000 - 
 - Salarii de bază 10.01.01 +8.000 +8.000 - 
Contribu ţii: 10.03 +2.000 +2.000 - 
 -Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 +1.500 +1.500 - 
 -Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 +100 +100 - 
 -Contribuţii de asigurări sociale de  sănătate 10.03.03 +400 +400 - 
Din total capitol: 
    Servicii culturale: 
                   Muzee 
                   Case de cultură 

 
67.10.03 
67.10.03.03 
67.10.03.06 

 
+10.000 
+6.000 
+4.000 

 
+10.000 
+6.000 
+4.000 

 
- 
- 
- 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  -  70.15 - - - 



         Piaţa Agroalimentară 
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 - +5.000 -5.00 0 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 - +4.200 -4.200 
 - Salarii de bază 10.01.01 - +4.000 -4.000 
- Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 - +200 -200 
Contribu ţii: 10.03 - +800 -800 
 -Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 - +700 -700 
 -Contribuţii de asigurări sociale de  sănătate 10.03.03 - +100 -100 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 - -5.000 +5.000 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 - -5.000 +5.000 
 - Alte obiecte de inventar 20.05.30 - -5.000 +5.000 
Din total capitol 
        Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale 

 
70.02.50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
                                                                               PRIMAR, 
                                                               Gheorghe – Cătălin Coman 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr. 16837 /30.08.2012 
                       PRIMAR               
             
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 
           
       
       Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului consolidat cuprinde majorarea 
veniturilor bugetului local cu 20.000 lei încasaţi din impozitul pe transferul 
proprietăţilor imobiliare şi majorarea veniturilor bugetare la Spitalul Municipal cu suma 
de 1.472 lei, sumă provenită din vânzarea deşeurilor. 
      În bugetul local, suma de 20.000 lei se repartizează pentru lucrări de reabilitare a 
aleilor din curtea laterală a Şcolii nr. 3 „Mihail Sadoveanu” : 10.000 lei şi pentru 
majorarea prevederilor bugetare la cheltuieli de personal pentru Casa de cultură şi 
muzee: 10.000 lei (sumă cuprinsă ca venituri din subvenţii şi în anexa nr. 2). Datorită 
angajării unei persoane la Casa de cultură şi menţinerii d-lui. Cocîrţă Adrian peste 
vârsta de pensionare, bugetul alocat la începutul anului pentru aceste instituţii nu mai 
este suficient. Majorarea cheltuielilor de personal se face în cadrul plafonului maxim 
aprobat. 
     Spitalul Municipal, solicită majorarea cu 1.472 lei a sumei alocate pentru dotări, 
având ca sursă încasările suplimentare din vânzarea  deşeurilor feroase şi neferoase. Tot 
la Spitalul Municipal, pentru a asigura plata drepturilor de personal în luna septembrie, 
se redistribuie suma de 100.000 lei din trimestrul IV în trimestrul III, fără a majora 
cheltuielile totale de personal. 
     Se observă la mai multe capitole bugetare (inclusiv la Piaţa Agroalimentară) o 
redistribuire de sume între articole, pentru a putea face plata salariilor pe 10 septembrie. 
Aceste virări intervin ca urmare a creşterilor salariale, luna septembrie fiind ultima lună 
din trimestrul al III-lea. Pentru ultimul trimestru, aşteptăm o rectificare la nivel naţional. 
       Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun 
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de 
hotărâre. 
      
                                                         PRIMAR, 
                                          Gheorghe-Cătălin Coman 
 
                       



                       ROMÂNIA                                                            Nr. 16838 /24.08.2012 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 
 
 
                                         RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului  
de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012 

 
 
 
      Rectificarea bugetară cuprinde: majorarea bugetului local cu suma de 20.000 lei şi  
majorarea bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii cu suma de 
11.472 lei, din care 10.000 lei reprezintă transferurile între cele două bugete. 
          Majorarea capitolelor bugetului local este posibilă prin încasarea unor venituri 
peste prevederile iniţiale: 20.000 lei încasaţi de la notariate din impozitul pe tranferul 
proprietăţilor imobiliare la bugetul local, respectiv 1.472 lei încasaţi din vânzarea 
deşeurilor rezultate din casări la Spitalul Municipal.  
         Programul de investiţii se modifică prin includerea sumei de 10.000 lei alocată 
pentru reparaţii capitale la aleile din curtea Şcolii „Mihail Sadoveanu” şi a sumei de 
1.472 lei pentru achiziţionarea a două monitoare-funcţii vitale la Spitalul Municipal. 
         Alături de suplimentarea bugetului iniţial, proiectul de hotărâre cuprinde şi virări 
de credite bugetare între articole, în vederea asigurării drepturilor de personal în ultima 
lună din trimestrul al III-lea, fără a depăşi plafonul maxim aprobat.         
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. 
 
  
        
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Cezara Dănilă 

 
 
                      



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

                                                                                                                         Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind acordul Consiliului local al municipiului F ălticeni de a participa cu o contribu ţie 
proprie la achizi ţionarea de c ătre Spitalul Municipal F ălticeni a unui aparat Reontgen – 

Tv cu brat în “C” 
 

 Consiliul local al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava ;  
 Având în vedere:  

            -   expunerea de motive a domnului viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  
nr.15358/02.08.2012;  
           -  raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabilitate,  înregistrat la nr. 
15359/02.08.2012; 
 -  adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 5360/26.07.2012; 

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin.1 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1.  –  Se aprobă participarea cu o contribuţie proprie a Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în procent de 5% din valoarea de achiziţionare a unui  aparat 
Reontgen – Tv cu brat în “C”,  necesar Spitalului Municipl Fălticeni – Secţia Chirurgie. 
           Art. 2.  –   Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.     
 
 
 

INIŢIATOR 
VICEPRIMAR 

Ec. Gheorghe Aldea 
 
 
                                                                                                                                                 
AVIZAT  

                                                             SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                            Mihaela Bu suioc  
  
 
 
 
                       



                       R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                  Nr.15358/02.08.2012     

    

                                                                                                                      
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hot ărâre privind  acordul Consiliului local al municipiului F ălticeni de a 
participa cu contribu ţie proprie la achizi ţionarea de c ătre Spitalul Municipal F ălticeni a 

unui aparat Reontgen – Tv cu brat în “C” 
 
 
 
 
     Spitalul Municipal Fălticeni, prin adresa înregistrată sub nr. 5360/27.07.2012, ne-a 

informat despre necesitatea achiziţionării unui aparat Reontgen – Tv cu brat în “C” pentru 

Secţia chirurgie, aparat care va permite efectuarea de intervenţii chirurgicale moderne şi 

utilizarea de implante de ultimă generaţie. 

 Valorea estimată a acestui aparat este de 50.000 euro(fără TVA), motiv pentru 

care, pe lângă fondurile ce se vor solicita de de bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, va fi  

necesară şi o cofinanţare din partea autorităţii publice locale. 

     Suma care va reprezenta o cotă de 5% din valorea de achiţie a aparatului va fi 

cuprinsă în bugetul local al Municipiului Fălticeni pentru anul 2013. 

 Având în vedere cele expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului F ălticeni de a 

participa cu o contribu ţie proprie la achizi ţionarea de c ătre Spitalul Municipal F ălticeni 

a unui aparat Reontgen – Tv cu brat în “C” 

 
 
 

INIŢIATOR 
VICEPRIMAR 

Ec. Gheorghe Aldea 
 

 

 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              

                                                                                                                                                                                                                                   
Proiect 

     
 

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

specialitate al primarului municipiului F ălticeni şi a unit ăţilor subordonate 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

                -  expunerea de motive a domnului viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  nr. 
15213/31.07.2012;  
           -  raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, comunicare,  înregistrat la nr. 
15214/31.07.2012; 
 - prevederile HCL nr. 56/26.07.2012 privind aprobarea organigramei municipiului 
Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale unităţilor 
subordinate; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2007 privind Codul de 
conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 477/2004 privind 
Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1:  Se modifică prevederile art. 9 şi art. 10 din Partea I a Regulamentului de 
organizare şi func ţionare a aparatului de specialitate al primarului m unicipiului 
Fălticeni şi a unit ăţilor subordonate , conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

              Art.2 :  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
  

INIŢIATOR 
VICEPRIMAR 

Ec. Gheorghe Aldea       
                                                       

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                Mihaela Busuioc 
                         



                       
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              

                                                                                                                                                       
Proiect 

     
 

HOTĂRÂRE 
 privind completarea Inventarului bunurilor imobile  care apar ţin domeniului privat al 

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

                -  expunerea de motive a domnului viceprimar, ec. Gheorghe Aldea, înregistrată la  nr. 
15356/02.08.2012;  
         -  raportul de specialitate al Serviciului urbanism – investiţii - patrimoniu,  înregistrat la 
nr. 15357/02.08.2012; 
         -  prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile 
care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

            Art.1:  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni, cu  suprafeţele de teren prevăzute în anexa nr. 
1şi identificate conform planurilor de situaţie care constituie anexele nr. 2 şi 3;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
INIŢIATOR 

VICEPRIMAR 
Ec. Gheorghe Aldea       

                                                       
                                                                                 

                                                                              AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                Mihaela Busuioc 
                         
 



 
                                                                           
 
 
 
 
                                                                                  Anexa nr. 1 la HCL n r._____________ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Nr. 
crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa Valoare de inventar 

1. Teren str. Victoriei 110 m.p. 12.151,92 
2. Teren str.Anton Holban   51 m.p.   6.260,25  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind completarea Inventarului bunurilor imo bile care apar ţin 
domeniului privat al Municipiului F ălticeni 

 
 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “Toate 
bunurile aparţinând unităţilor administrative – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”, 
precum şi prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, republicata, cu modificările şi completările ulerioare, potrivit căruia “ 
Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ - teritoriale este alcătuit din bunuri 
aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul 
sau unităţile administrative – teritoriale au un drept de proprietate privată” propun 
completarea Inventarului bunurilor imobile care apar ţin domeniului privat al 
Municipiului F ălticeni  cu următoarele suprafeţe de teren: 

1. 110 m. p. teren   situat pe str. Victoriei  
2. 51 m.p. teren  situat pe str. Anton Holban.  

Terenurile menţionate sunt identificate în planurile de situaţie care constituie anexe la 
proiectul de hotărâre 
 
 
 

 
 
 
 

INIŢIATOR 
VICEPRIMAR 

                                                         Ec. Gheorghe Aldea       
 
 


