
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

  MUNICIPIUL FĂLTICENI  
 

                                                                                                 Proie ct                                 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încet ării de drept a mandatului de consilier local al dom nului 
CORDUNEANU IOAN, prin demisie 

 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
-    demisia din funcţia de consilier local a domnului Corduneanu Ioan, înregistrată la nr. 

7628/15.04.2013; 
-  referatul primarului municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la 

nr. 7866/17.04.2013; 
În baza prevederilor art. 9, alin. 2, lit. a şi alin. 3 precum şi art. 12 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1,  art. 45, alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

            Art. unic: Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local 
al domnului  CORDUNEANU IOAN, înscris pe lista electorală a Uniunii Social Liberale la 
alegerile din iunie 2012, şi se declară vacant locul de consilier local.  

                       
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR 
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
  

                                                                       Avzat, 
                                                                     Secretar municipiu 
                                                                      Mihaela Busuioc 

 

 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

 MUNICIPIUL FALTICENI 
 

                                                                         Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului MURARIU GEORGE-

BOGDAN, înscris pe lista electoral ă a Uniunii Social Liberale  
 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Fălticeni înregistrat la 
nr. 7867/17.04.2013;  
              - adresa Uniunii Social Liberale – Organizaţia Judeţeană Suceava; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 şi art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statulul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3, art. 36. alin. 1,  art. 45, alin.1 şi art. 49 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1:  Se validează mandatul de consilier local al domnului MURARIU GEORGE-
BOGDAN  în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, membru al Partidului Social 
Democrat,  înscris pe lista electorală a Uniunii Social Liberale la alegerile din iunie 2012. 
            Art.2:  Domnul consilier local Murariu George-Bogdan îşi va desfăşura activitatea în 
cadrul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii si comerţ. 
            Art.3:  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la adoptare. 
 
             
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR 
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman 

                                                                       Avizat, 
                                                                     Secretar municipiu 
                                                                      Mihaela Busuioc 

 

 

 



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

                                                                                                           Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea efectu ării pl ăţii sumei de 28.736 lei c ătre S.C. HAIDUCUL COM S.R.L. 

Fălticeni, reprezentând daune şi cheltuieli judiciare stabilite în baza Sentin ţei 
Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificat ă prin Decizia nr. 94/2011 a Cur ţii de Apel 

Suceava 
 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            - expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 6716/04.04.2013; 
           - raportul de specialitate al Biroului juridic, înregistrat la nr. 6717/04.04.2013 ;  
           - dispozitivul Sentinţei Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificată prin Decizia nr. 94/2011a 
Curţii de Apel Suceava; 
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 21, alin. 5, art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 2, lit 
a 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 efectuarea plăţii sumei de  28.736 lei   către S.C. HAIDUCUL COM 
S.R.L. Fălticeni, reprezentând daune şi cheltuieli judiciare stabilite în baza Sentinţei 
Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificată prin Decizia nr. 94/2011 a Curţii de Apel 
Suceava. 
           Art.2.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
 

      
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
            

                    
                                                                                                                  A V I Z A T 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU            
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
                      
                                                                    



  R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL  FĂLTICENI      
                         P R I M A R    
                                                                                         
                                                                                                    
                                                                                                   Nr. 6717/04.04.2013 

 

 

                                                                                        
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea efectu ării pl ăţii sumei de 28.736 lei c ătre S.C. 
HAIDUCUL COM S.R.L. Fălticeni, reprezentând daune şi cheltuieli judiciare stabilite în 
baza Sentin ţei Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificat ă prin Decizia nr. 94/2011a 

Cur ţii de Apel Suceava 
 

 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 21, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,„ despăgubirile pe care trebuie să 
le plătească unitatea administrativ – teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de 
judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local”. 

Conform dispozitivului Sentinţei Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificată prin 
Decizia nr. 94/2011a Curţii de Apel Suceava, Municipiul Fălticeni este obligat la plata sumei 
totale de 28.736 lei către S.C. HAIDUCUL COM S.R.L. Fălticeni, din care 23.862 lei 
reprezintă daune şi 4.874 lei reprezintă cheltuieli judiciare. 

Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al municipiului Fălticeni proiectul de 
hotărâre privind aprobarea efectu ării pl ăţii sumei de 28.736 lei c ătre S.C. HAIDUCUL 
COM S.R.L. Fălticeni, reprezentând daune şi cheltuieli judiciare stabilite în baza 
Sentin ţei Tribunalului Suceava nr. 33/2011, modificat ă prin Decizia nr. 94/2011 a Cur ţii 
de Apel Suceava. 
 

      
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 



                    R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                 
                     
                                                              Proiect de hotarare 
                        privind rectificarea bugetu lui  de venituri şi cheltuieli pe anul 2013  
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman,  
înregistrată la nr. 7804 din 16.04.2013  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 7803 din 16.04.2013; 
- adresa nr. 3882 din 08.04.2013 de la Direcţia de Sănătate Publică – judeţul Suceava. 

      În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
      În baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sport, turism şi agrement, 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
      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 ugetului local pe anul 2013, 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 2013, conform Anexei 
nr.3. 
           Art. 4: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei 
nr.4. 
           Art. 5:  Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 6:  Se aloca din bugetul local pe anul 2013 suma de 20.000 lei  pentru 
manifestarile organizate cu prilejul sarbatoririi ,,Invierii Domnului”.  
           Art. 7: Primarul, prin compartimentele de specialitate şi Spitalul Municipal Fălticeni vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR 
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman  

                                                                       Avizat, 
                                                                     Secretar municipiu 
                                                                      Mihaela Busuioc 



                           ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                  
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                         FĂLTICENI                                                              Proiect 
 
                                  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execu ţiei bugetului Municipiului F ălticeni 

la data de 31.03.2013 
 
 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la 
nr. 7806 / 16.04.2013 ; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, înregistrat la nr.  7807 / 16.04.2013; 

         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
                  În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, 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 Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2013, conform 
Anexei nr.1. 
          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate 
integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2013, conform Anexei nr.2. 
          Art. 3 –Anexele nr. 1 –2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 4 -  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
           
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR 
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

                                                                       Avizat, 
                                                                     Secretar municipiu 
                                                                      Mihaela Busuioc 

 
    
 
 
 
 
 



                                    R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                                             Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Inventarului bunurilor care apa rţin domeniului public al 

municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la Hot ărârea consiliului local al 
municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modific ările şi complet ările ulterioare 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  

Având în vedere:  
- Expunerea de motive prezentată de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la  nr. 6708 /04.04.2013; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 6709/04.04.2013;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, pecum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Suceava, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (1)  din Legea 215 / 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1.  –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului 

Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1) Textul de la poziţia nr. 565, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în 
municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, str. Nicolae Beldiceanu, N proprietate publică, 
S str. Nicolae Beldiceanu, E str.Nicu Gane, V proprietate publică; Suprafaţa  6.679 
mp”. 

(2) Textul de la poziţia nr. 565, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 383.477” 
Art. 2.  - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 
 
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR 
         prof.Gheorghe-C ătălin Coman 

                                                                       Avizat, 
                                                                     Secretar municipiu 
                                                                      Mihaela Busuioc 



 
R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                        
                                                                                
                                                                                            Nr.  6708 / 04.042013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  modificarea Inventarului bunurilor care apar ţin 
domeniului public al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare  

 
 

Delimitarea bunurilor care aparţin statului, judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 
este prevăzută în anexa la Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni a fost însuşit 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din data de  27.11.2008 şi atestat prin hotărâre de 
guvern. 

În decursul timpului, inventarul a suferit modificări, în sensul excluderii şi, respectiv, 
includerii unor bunuri. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr.  33/29.03.2013 a fost 
aprobat schimbul dintre suprafaţa de 870 m.p.  teren situată pe str. Nicu Gane, nr. 9, 
.(nr.cadastral 31264),  proprietatea doamnelor Stîngă Alexandra-Georgetta şi Popescu Maria-
Magdalena, şi suprafeţele de teren: 344 m.p.  - str. Topitoriei, f.n.(nr.cadastral 36119), 305 
m.p.  – str. 13 Decembrie, f.n. (nr.cadastral 36484) şi 125 m.p   - str.Topitoriei, f.n.(nr.cadastral 
36117), proprietatea privată a Municipiului Fălticeni. 
 În urma aprobării schimbului, suprafaţa de 870 m.p. teren situată pe str. Nicu Gane, nr. 
9  a trecut în proprietatea Municipiului Fălticeni, astfel că se impune includerea acesteia în 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni în vederea 
transmiterii dreptului de administrare Colegiului „Mihai Băcescu”. 
 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care apar ţin domeniului 
public al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la Hot ărârea 
Consiliului Local al Municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                DIRECŢIA TEHNICĂ              
                                                                      
                                                                                            Nr.  6709 / 04.04.2013 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind  modicarea Inventarului bunurilor care apar ţin 

domeniului public al Municipiului F ălticeni, jude ţul Suceava, înscris în Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului F ălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modific ările 

şi complet ările ulterioare  
 

 
Comisia specială numită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 

107/28.11.2012 are ca obiectiv reactualizarea datelor de identificare ale bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Fălticeni înscrise în Inventarul domeniului public.  

Prin Dispoziţia nr. 1305/13.08.2009 emisă de primarul municipiului Fălticeni a fost 
restituită în natură suprafaţa de 870 m.p. teren situată pe str. Nicu Gane, nr. 9, doamnelor 
Stîngă Alexandra-Georgetta şi Popescu Maria-Magdalena din municipiul Bucureşti, în 
condiţiile Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Dispoziţia a avut la bază Decizia nr. 113/22.10.2008 a Curţii de Apel Suceava, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 5922/25.05.2009 a Înaltei Curţi de Casaţiei şi Justiţie. 
 Până la restituirea în natură foştilor proprietari, această suprafaţă avea destinaţia de 
teren de sport, teren care îşi va redobândi destinaţia prin transmiterea dreptului de 
administrare Colegiului „Mihai Băcescu”. 

Având în vedere contractul de schimb autentificat sub nr. 363/10.04.2013 în baza 
căruia a fost redobândit dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 870 m.p. teren situată 
pe str. Nicu Gane, nr. 9, aceasta fiind scosă din Inventarul bunurilor apartinand domeniului 
public al municipiului Fălticeni din anul 2009, se impune adoptarea unei hotărâri privind 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008. 
 

 
DIRECŢIA TENICĂ 

Ing. Naforni ţă Anton 
 

 

 

 

 

 



 
R O M Â N I A 

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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr. 8319/24.04.2013;  
        -  referatele Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrate la nr. 8304, 8305 şi 8306 din data de 24.04.2013; 
        -  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 bunurile proprietate 
publică, 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 - 7;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

                                                    
         

   
                                                                                                        A V I Z A T 
                                                                                   SECRETAR MUNICIPIU            
                                                                                          Mihaela Busuioc 



 
 
                                                                        Anexa nr. 1 la HCL nr. _______ _______ 
 
 
 
 
 

Bunuri (terenuri) care completeaz ă Inventarul Bunurilor immobile care apar ţin domeniului 
privat al Municipiului F ălticeni 

 
 
 
 
 
 
Nr.  
Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprfa ţa Valoare de inventar 

1. Teren str. D. Leonida f.n.  872 m.p. 89.196  
2. Teren str. Victoriei f.n.  250 m.p. 27.618  
3. Teren str. Victoriei f.n.  265 m.p. 29.275  
4. Teren str. Liliacului f.n.  130 m.p. 15.957  
5. Teren str. Liliacului f.n.   12  m.p. 1.461  
6. Teren str. 9 Mai f.n. 5361 m.p. 504.500  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR 
 
                                                                                                                Nr. 8319/24.04.2013 
 
 

 
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 administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”, 
precum şi prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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 administrativ-teritoriale au 
drept de proprietate privată” propun completarea Inventarului bunurilor imobile care 
apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni cu următoarele suprafeţe de teren: 
 
 
Nr.  
Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprfa ţa Valoare de inventar 

1. Teren str. D. Leonida f.n.  872 m.p. 89.196  
2. Teren str. Victoriei f.n.  250 m.p. 27.618  
3. Teren str. Victoriei f.n.  265 m.p. 29.275  
4. Teren str. Liliacului f.n.  130 m.p. 15.957  
5. Teren str. Liliacului f.n.   12  m.p. 1.461  
6. Teren str. 9 Mai f.n. 5361 m.p. 504.500  
 

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

 

                                                              
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 
 

 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                         
                                                                                                                         Proiect 
          
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului pentru func ţionarea teraselor sezoniere pe 

teritoriul municipiului F ălticeni  
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 6714/04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6715/04.04.2013; 
În temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 19,   art. 45, alin. 1, 
art. 49  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
  Art.1:  Se aprobă Regulamentul  pentru func ţionarea teraselor sezoniere pe 

teritoriul municipiului F ălticeni , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
            Art.2:   Cuantumul chiriei se stabileşte în cuantum de 4 lei/m.p./lună. 
            Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
            

                         
                                                                                                                  A V I Z A T 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU            
                                                                                                    Mihaela Busuioc 
 
 
                



                 R O M Â N I A 
          JUDEŢUL SUCEAVA 
       MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                     PRIMAR                                                                                                                            

                                                                                
                                                                         
                                                                                           Nr.  6714/04.04.2013 

 
                                                                                                                                                             
             

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului pentru func ţionarea 

teraselor sezoniere pe teritoriul municipiului F ălticeni  
            
 
 Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de                                            
resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale municipiilor, în 
conformitate cu principiul autonomiei locale şi în conformitate cu prevederile legale. 
 Începând cu acest an amplasarea teraselor sezoniere pe teritoriul municipiului Fălticeni 
se va realiza în baza unui regulament care contine condiţii de autorizare şi norme privind 
buna gospodărire, întreţinere  şi folosire a spaţii pe toată perioada de funcţionare.                                                                                                                                                                  
 Administratorii teraselor au obligaţia de a menţine atât curăţenia, pe un perimetru bine 
determinat în jurul acestora, cât şi un un climat de ordine şi linişte publică , în intervalul orar 
de funcţionare. 
 Încheierea contractelor de închiriere va fi făcută numai după prezentarea de către 
solicitanţi a documentelor prevăzute de regulament şi după verificarea îndeplinirii condiţiilor 
impuse prin certificatul de urbanism. 
 Regulamentul interzice subînchirierea teraselor,  iar cuantumul chiriei se stabileşte în 
cuantum de 4 lei/m.p./lună.  
 Nemenţinerea ordinii şi liniştii publice în intervalul funcţionării terasei, nemeţinerea 
curăţeniei în perimetrul predat conform schiţei anexe la contracul de închiriere, depăşirea 
programului de funcţionare a terasei fără autorizaţie, precum şi deschiderea terasei fără 
autorizaţie constituie contravenţii  si se sacţioează conform legii. 
 În considerarea celor expuse supun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru func ţionarea teraselor sezoniere 
pe teritoriul municipiului F ălticeni.  
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 

 
 
 



 
REGULAMENT PENTRU FUNCTIONAREA TERASELOR 

IN PERIOADA   01 mai-31 octombrie   
PE TERITORIUL MUNICIPIULUI FALTICENI 

 
Prezentul regulament este elaborat in temeiul preve derilor:  
Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lu crarilor de constructii, 

republicata cu modificarile si completarile ulterio are;  
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat a;  
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul ju ridic al contraventiilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulteri oare;  
 

Art.1. Pentru asigurarea unui climat normal de desf asurare a activitatii de 
comert in incinta unei terase situata pe domeniul p ublic al municipiului Falticeni, 
administratorul terasei, prin angajatii sai, are ob ligatia de a manifesta un comportament 
civic si moral in societate, in spiritul normelor d e buna convietuire sociala.  

Art.2. Asigurarea si pastrarea unui mediu natural c urat, mentinerea ordinii 
si linistii publice, spiritul de bun gospodar manif estat prin utilizarea rationala si 
conforma cu destinatia lor a bunurilor si amenajari lor de orice fel de pe domeniul 
public al municipiului si respectarea normelor igie nico-sanitare constituie obligatii 
fundamentale atat pentru autoritatea administratiei  publice locale cat si pentru 
persoanele juridice din municipiul Falticeni.  

Art.3. Nerespectarea interdictiilor sau obligatiilo r cetatenesti prevazute in 
prezentul act normativ constituie contraventie si s e sanctioneaza cu amenda, daca 
fapta nu a fost comisa in asa fel incat sa constitu ie infractiune, potrivit legii penale.  

 
CAPITOLUL I 

Norme privind buna gospodarire, intretinere 
si folosire a teraselor pe raza municipiului Faltic eni 

 
Art.4. Perioada de inchiriere a teraselor pe terito riul municipiului Falticeni 

este 01 mai – 31 octombrie. In caz de solicitare sc risa a chiriasului, aceasta perioada 
poate fi prelungita lunar, cuantumul chiriei fiind calculat pentru 1 (una) luna intreaga. În 
acest caz chiria va fi achitata la inceputul fiecar ei luni pentru care se solicita 
inchirierea. 

Art.5. Persoanele juridice, care detin si utilizeaz a prin contract de 
inchiriere terase vor lua masuri pentru a le gospod ari, intretine si pastra intr-o 
permanenta stare de curatenie, a le amenaja si repa ra potrivit cerintelor de estetica 
edilitara si urbanistica, a normelor sanitare si de  protectie a mediului inconjurator 

Art.6. Administratorii de terase vor mentine curate nia pe un perimetru 
determinat in jurul acesteia, conform anexei de pre dare a terenului.  

Art.7. Persoanele juridice care au in vedere inchir ierea terenului 
apartinand domeniului public pentru amenajarea unei  terase vor trebui, pe langa 



cerere, sa prezinte urmatoarele acte : statut, certificat fiscal, certificat de inregistra re, 
certificat constatator punct lucru, aviz D.S.P., ce rtificat urbanism si plan amplasament 
in zona+ schita dimensiuni terasa, intocmite de ser viciul urbanism. Incheierea 
contractelor de inchiriere va fi facuta numai dupa prezentarea de catre solicitant a 
tuturor documentelor mentionate si dupa verificarea  indeplinirii conditiilor impuse prin 
certificatul de urbanism. 

Art.8. Programul de functionare a teraselor va ince pe cu ora 7,00 pana la 
ora 24,00, cu mentiunea ca, in cazuri exceptionale si justificate, se va putea modifica 
programul de functionare pe zile strict stabilite n umai cu aprobarea scrisa a Primariei 
municipiului Falticeni. Solicitarea modificarii pro gramului de functionare se va face in 
scris cu minim 3 zile inainte de data pentru care s e cere acordul de modificare a 
programului de functionare. 

Art.9. Cuantumul chiriei lunare se stabileste anual  prin Hotarare de 
Consiliu Local, aceasta fiind achitata in doua tran se egale, prima transa pana la data de 
01 mai, iar a doua pana la data de 01 august. 

Art.10. Amenajarea / inchirierea teraselor dupa 01 mai, respectiv in prima 
decada a perioadei ( 01 mai – 01 august ), obliga a dministratorul terasei la plata chiriei 
pentru intreg sezonul ( 01mai-31 octombrie). 

Art.11. Amenajarea / inchirierea teraselor dupa 01 august, respectiv in a 
doua decada a perioadei( 01 august – 31 octombrie ) , obliga administratorul terasei la 
plata chiriei pentru a doua perioada a  sezonului ( 01august-31 octombrie). 

Art.12. Subinchirierea terasei este interzisa. In c az de instrainare sau 
inchiriere a spatiului comercial – punct de lucru i n raza caruia a fost amenajata terasa, 
noul proprietar sau chirias va incheiea un nou cont ract de inchiriere, vechiul contract 
fiind considerat reziliat de plin drept si fara alt e formalitati. 

Art.13.  Este strict interzisa functionarea unei te rase fara respectarea 
conditiilor prevazute de art. 7 din prezentul Regul ament. 

Art.14. In caz de nerespectare a prevederilor art. 7, pe langa amenda, se va 
proceda la dezafectarea terasei, pe cheltuiala cont ravenientului, conform art. 33, al. 1 
din Legea 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare. 

                                       
CAPITOLUL II 

Contraventii privind utilizarea teraselor situate p e domeniului public 
al municipiului Falticeni 

 
Art.15. Constituie contraventie privind utilizarea domeniului public in 

municipiul Falticeni savarsirea oricareia din urmat oarele fapte:              
Pct.  
 

                         Descrierea faptei    Amend a(lei) 
Persoane juridice 

 1. Nementinerea ordinii si linistii publice in int ervalul 
functionarii terasei. 

      200 – 500 

 2. Nementinerea curateniei in perimetrul predat co nform 
schitei anexe la contractul de inchiriere. 

   200 – 500 

 3. Depasirea programului de functionare a terasei fara 
autorizatie. 

   300 – 600 

 4. Deschiderea terasei fara autorizatie.      500 – 1000 
  
 



CAPITOLUL III 
Dispozitii finale 

 
Art.16. Odata cu amenda, in procesul verbal de cont raventie se va stabili in 

sarcina contravenientului si obligatia recuperarii pagubelor constatate, 
cuantumul acestora urmand a fi stabilit de organele  de specialitate a Primariei. 

Art.17. Plata amenzii contraventionale nu exonereaz a pe cel sanctionat de 
achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciu l adus prin savarsirea faptei. 

Art.18. Cuantumul amenzilor contraventionale stabil ite in sarcina 
persoanelor juridice prin prezentul act normativ se  aplica si persoanelor fizice 
autorizate, intreprinderilor individuale sau famili ale. 

Art.19. Contravenientul poate achita in termen de c el mult 48 ore de la data 
incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la d ata comunicarii acestuia, jumatate din 
minimul amenzii.  

Art.20. Constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiuni lor se face de 
catre Politia Locala a municipiului Falticeni, prec um si de catre personalul primariei cu 
atributii in acest sens.  

Art.21. Cuantumul minim si maxim ale amenzilor sunt  stabilite in lei (RON), 
iar plata amenzii aplicate se  face numerar la casi eria Primariei Municipiului Falticeni 
sau prin virament bancar. 

Art.22. Contraventiilor prevazute in prezenta hotar are le sunt aplicabile 
prevederile OG nr.2/2001, privind regimul juridic a l contraventiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Art.23.  Cuantumul amenzilor se va actualiza anual,  prin hot ărâre a 
Consiliului Local.  

Art.24. Prezentul regulament intra in vigoare la da ta de 01.05.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                                    Proiect                                                                                                                                                                                                                                 
     

                                               
                                              

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actului adi ţional la contractul de concesiune nr. 2740/170/15.0 6.2004 
 

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

înregistrată la nr. 6720/04.04.2013; 
 - raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 6721/04.04.2013; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c, si art. 45, alin. (3)  din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art.1.   Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune nr. 2740/170/15.06.2004, 
prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărare. 
          Art.2.   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura    
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
                                                                                                                    
 

            
                INIŢIATOR 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 

 A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU            
                                                                                        Mihaela Busuioc 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
Anexă la H.C.L. nr. _____ / 30.04.2013 

 
ACT ADIŢIONAL 

la contractul de concesiune nr. 2740 / 170 / 15.06. 2004  
 

Art.1 . – Prezentul act adiţonal se încheie între: 

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

2. D-l APOPEI MARCEL, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 31, sc. A, ap. 2, judeţul 
Suceava,  in calitate de CONCESIONAR. 
 

 Art. 2 . – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional modificarea art. 1 din 
contractul de concesiune nr. 2740 / 170 / 15.06.2004, în sensul schimbării amplasamentului 
terenului ce face obiectul H.C.L. nr. 87/28.05.2004, care va avea următorul cuprins: 

 

 „Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl const ituie concesionarea terenului situat în 
municipiul F ălticeni, str.Victoriei, nr. 76, în suprafa ţă de 250 m.p., conform planului de situa ţie 
anexat.” 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, _________2013, în  2(două) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
                CONCEDENT                                                       CONCESIONAR 
       MUNICIPIUL   FĂLTICENI 
                      PRIMAR                                                        
       prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                      APOPEI  MARCEL 
 
                    SECRETAR 
                 Mihaela Busuioc 
 
               DIRECŢIA TEHICĂ 
               Ing.Anton Naforniţă 
 
              ŞEF BIROU JURIDIC 
       Cons.juridic Sergiu Dumitriu 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                    

                                                                                                 Proie ct 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi a statului de func ţii al Spitalului Municipal F ălticeni 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- adresa nr. 2280/02.04.2013 transmisă de Spitalul Municipal Fălticeni; 

            - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 6718/04.04.2013; 
            - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane - comunicare, înregistrat la nr. 
6719/04.04.2013;  
 În temeiul prevederilor art.15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct. 3,  art.45, alin. 1 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
               Art.1:  Se aprobă organigrama Spitalului Municipal Fălticeni,  conform anexei nr. 1. 
               Art.2:  Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni,  conform anexei 
nr. 2. 

   Art.3:   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului 
Municipal Fălticeni. 
 
 
                      INIŢIATOR 
                        PRIMAR 
          prof.Gheorghe-C ătălin Coman 

                                                                            AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                   Mihaela Busuioc 
 
 
 
 



                    
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           
                                                                                                                      Proiect 
          

HOTĂRÂRE 
privind a probarea componentei comisiei de verificare a delim itării zonelor 

din intravilanul şi extravilanul municipiului F ălticeni si de incadrare a acestora în 
categoriile de impozitare 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 6706/04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale înregistrat la nr. 
6707/04.04.2013; 
În temeiul prevederilor Titlului IX, Cap. I, Partea 2471, pct. 6 din H.G. nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1, art. 49  din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1:  Se aprobă componenţa comisiei de verificare a delimitării zonelor din 
intravilanul şi extravilanul municipiului Fălticeni si de incadrare a acestora în categoriile 
de impozitare, după cum urmează: 

1. Prof. Gheorghe Cătălin Coman – primarul municipiului Fălticeni - preşedinte 
2. Insp. Serviciu Impozite şi Taxe  Locale  - ec. Chirilă Constantin - secretar 
3. Ec. Gheorghe Aldea – viceprimarul municipiului Fălticeni - membru 
4. Ref. Serviciu Urbanism – Investiţii – Patrimoniu –Cârjă Constantin – membru 
5. Insp. Comp. Arhivă, registru agricol – ing. Bălău Carmen – membru 
6. Consilier local ________________________ - membru 
7. Consilier local ________________________ - membru 
8. Consilier local ________________________ - membru 

           Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
numite la art. 1.  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
            

                               A V I Z A T 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU            
                                                                                                    Mihaela Busuioc 



                    
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                              
                                                                                               
                                                                                                           Nr.  6706/04.04.2013 

 
               
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind a probarea componentei comisiei de verificare a 
delimit ării zonelor din intravilanul şi extravilanul municipiului F ălticeni si de 

încadrare a acestora în categoriile de impozitare  
 

 
  

Potrivit prevederilor Titlului IX, Cap. I, Partea 2471, pct. 6 din H.G. nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare,  “ delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora, 
atât în intravilanul, cât şi în extravilanul localităţilor, se stabilesc prin hotărârile adoptate de 
către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele 
edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, pe 
baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, a 
evidenţelor specific cadastrului imobiliar – edilitar sau a oricăror alte evidenţe agricole sau 
cadastrale” care pot afecta valoarea terenului. 
 La nivelul municipiului Fălticeni încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă 
în intravilan şi extravilan a fost realizată prin HCL nr. 36/31.05.2002 şi ulterior modificată 
printr-o succesiune de acte ale deliberativului, ultima fiind în anul 2007. 
 Având în vedere că în toată această perioadă intravilanul localităţii a suferit modificări 
prin realizarea de modernizări şi reabilitări pe anumite sectoare de străzi, prin apariţia unei noi 
străzi ca urmare a edificării de construcţii în zonă, se impune numirea unei comisii care să 
realizeze o verificare şi o delimitare a zonelor pentru încadrarea corectă a acestora în 
categoriile de impozitare. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea componentei comisiei de verificare a delim itării 
zonelor din intravilanul şi extravilanul municipiului F ălticeni si de încadrare a 
acestora în categoriile de impozitare.  
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman     
          
 
                                      



                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                              
                                                                                                                         Proiect 
          

HOTĂRÂRE 
privind modificarea cantit ăţii de de şeuri menajere colectate, transportate şi 

depozitate de c ătre operatorul S.C. GOSCOM S.A. F ălticeni, pentru persoane fizice şi 
asocia ţii de proprietari şi majorarea tarifului pentru agen ţii economici  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 6712/04.04.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 6713/04.04.2013; 
- adresa nr. 76/14.01.2013 a S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 8, alin. 3, lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, ale prevederilor art. 7, alin. 1 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor  
art. 7 din Ordinul 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţille specific serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14,  art. 45, alin. 1, 
art. 49  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1:   Se aprobă modificarea cantităţii de deşeuri menajere colectate, transportate şi 
depozitate de către operatorul S.C. GOSCOM S.A Fălticeni, pentru persoane fizice şi asociaţii 
de proprietari, de la 1,2 m.c/an/pers. la 1,6 m.c./an/pers., începând cu data de 01.05.2013. 
            Art.2:  Se aprobă majorarea tarifului practicat la agenţii economici de la 51,26 lei/mc 
(inclusiv TVA) la 56,38 lei/mc (inclusiv TVA). 
            Art.3: Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia 
postînchidere va fi alimentat lunar de către operatorul S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni cu 
procentul de 1% din preţul pe m.c. de deşeu menajer colectat. 
           Art.4: . Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
            

                               A V I Z A T 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU             
                                                                                                      Mihaela Busuioc 
                        



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

                                                                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea a dou ă locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   la  nr. 
8381/24.04.2013; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 8382/24.04.2013;  
            - referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 7990/23.04.2013 şi nr. 7991/23.04.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative; 
            În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 
şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată 
în municipiul Fălticeni, str.Topitoriei, bl. 2, ap. 3, d-nei Pisaltu Gabriela - Mariana. 
               Art.2:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată 
în municipiul Fălticeni, str.Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 7, d-nei Ferariu Dorina Mariana. 
               Art.3:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii. 
               Art.4:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
                   

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
                                                       
                                                                                

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                Mihaela Busuioc 
                         


