
            
     ROMÂNIA            

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
               CONSILIUL LOCAL                                                                                    
                                                                                                                     Proiect 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei muncipiului F ălticeni şi a statelor de func ţii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiul ui Fălticeni şi ale unit ăţilor 

subordonate  
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 

nr. 12975/28.06.2013; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane,salarizare, înregistrat la nr. 

12975/28.06.2013;   
             În baza prevederilor O.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi 
art. 50 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 organigrama municipiului Fălticeni, conform anexei nr. 1 ; 
 Art.2.  Se aprobă statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate, conform anexelor nr. 2-6 ; 
 Art.3.  Prevederile HCL nr. 56/26.07.2013 se abrogă ; 
           Art.4.  Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5.  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 



                    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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr. 12977/28.06.2013;  
        -   referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 12978 din data de 28.06.2013; 
        -  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. 47 şi art. 122  
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 imobile care apar ţin domeniului 
privat al Municipiului F ălticeni 

 
 
 
Nr.  

Crt.  

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa Valoare de 
inventar(lei) 

1. Teren str. Petru Rare ş nr. 18 135 m.p. 8833,10 

2. Teren str. Ple şeşti Gane f.n. 57 m.p. 5830,47 

3. Teren str. Ple şeşti Gane f.n. 35 m.p. 3580,11 

4. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona 
bl. 4) 

6,52 m.p. 800,31 

5.  Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona 
bl. 4) 

35,73 m.p. 4385,75 

6. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona 
bl. 4) 

34,16 m.p. 4193,04 

7. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona 
bl. 4) 

19,14 m.p. 2349,38 

8. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona 
bl. 4) 

13,82 m.p. 1696,36 

9. Teren Pia ţa Mihail Sadoveanu, f.n. 30  m.p. 2872,20 

10.  Teren str. P ăcii nr. 1 615 m.p. 62.908,35 

 

 

 

 

 



                             ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR 
                                                                                                                Nr. 12977/28.06.2013 

 
 

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 4mmobile4ative-
teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. 
Asupra acestor bunuri statul sau unităţile 4mmobile4ative-teritoriale au drept de proprietate 
4mmobil” propun completarea Inventarului bunurilor 4mmobile care apar ţin domeniului privat 
al Municipiului F ălticeni cu următoarele suprafeţe de teren: 
 
Nr.  

Crt. 

Denumire bunuri inventariate Suprafa ţa Valoare de 
inventar(lei) 

1. Teren str. Petru Rare ş nr. 18 135 m.p. 8833,10 

2. Teren str. Ple şeşti Gane f.n. 57 m.p. 5830,47 

3. Teren str. Ple şeşti Gane f.n. 35 m.p. 3580,11 

4. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona bl. 4) 6,52 m.p. 800,31 

5.  Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona bl. 4) 35,73 m.p. 4385,75 

6. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona bl. 4) 34,16 m.p. 4193,04 

7. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona bl. 4) 19,14 m.p. 2349,38 

8. Teren str. B-dul Revolu ţiei, f.n.(zona bl. 4) 13,82 m.p. 1696,36 

9. Teren Pia ţa Mihail Sadoveanu, f.n. 30  m.p. 2872,20 

10. Teren str. P ăcii nr. 1 615 m.p. 62.908,35 

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 concesionarea direct ă a unor suprafe ţe de teren, proprietatea privat ă a municipiului 

Fălticeni, situate pe str. Revolu ţiei, f.n. 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
12983/28.06.2013; 

- raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 12984/28.06.2013; 
- cererile persoanelor îndreptăţite la concesionarea terenurilor aferente construcţiilor; 
- raporturile de evaluare întocmite de către SC REVAL SRL Suceava; 

În temeiul prevederilor art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 49  
şi art. 120 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 concesionarea directă a unor suprafeţe de teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1, situate pe str. Revoluţiei, f.n.(zona blocului 4), în 
vederea extinderii construcţiilor existente, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 6,52 m.p. – în favoarea d-lui Boaru Florin, preţul concesiunii fiind de 990 lei  
2. suprafaţa de 35,73 m.p. – în favoarea S.C. Setland SRL, preţul concesiunii fiind de 5300 lei  
3. suprafaţa de 34,16 m.p. – în favoarea S.C. Midoro SRL, preţul concesiunii fiind de 5000 lei  
4. suprafaţa de 19,14 m.p. – în favoarea S.C. Micedox SRL, preţul concesiunii fiind de 2800 lei  
5. suprafaţa de 13,82 m.p. – în favoarea d-lui Corduneanu Ioan, preţul concesiunii fiind de 

2000 lei  
           Art.2: Redevenţa stabilită conform rapoartelor de evaluare prevăzute la anexele  nr. 2 - 6 va 
fi achitată în termen de 1 an de zile de la data încheierii contractelor de concesiune. 
           Art.3: Durata concesiunii este de  25 de ani.  
           Art.4: Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5:  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 
 



                            ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR                                     
                                                                                                          
                                                                                                              Nr. 12983/28.06.2013 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind concesionarea direct ă a unor suprafe ţe de teren, 

proprietatea privat ă a municipiului F ălticeni, situate pe str. Revolu ţiei, f.n. 
 

 
 
Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie 
publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a 
construcţiei. 

 Prin excepţie de la acest articol, terenurile destinate construirii se pot concesiona 
fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, ori pot fi date în 
folosinţă pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, 
la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia. 

Prin cererile înregistrate la sediul primăriei municipiului Fălticeni, persoanele 
îndreptăţite au solicitat concesionarea unor suprafeţe de teren aferente construcţiilor 
situate pe str. Revoluţiei f.n., zona blocului 4, în vederea extinderii construcţiilor existente, 
proprietatea solicitanţilor. 

Suprafeţele de teren supuse concesionării sunt înscrise în domeniul privat al 
municipiului Fălticeni. 
             Redevenţa este stabilită conform rapoartelor de evaluare întocmite de SC REVAL 
SRL Suceava şi va fi achitată  în termen de 1 an de zile de la data încheierii contractelor de 
concesiune, durata concesiunilor fiind de  25 de ani. 

Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind concesionarea direct ă a unor suprafe ţe de teren, 
proprietatea privat ă a municipiului F ălticeni, situate pe str. Revolu ţiei, f.n. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 
 
 
 
 



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

                                                                                                                 Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea unor unit ăţi locative  aflate în proprietatea/administrarea mu nicipiului 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată   sub  
nr. 14786/19.07.2013; 
            - referatele de anchetă socială înregistrate sub nr. 14664/18.07.2013, 13943/11.07.2013 şi 
nr. 13537/08.07.2013; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub 
nr.14668/18.07.2013; 
            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 şi ale 
prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, 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. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 2, d-nei Frăsina Laura.; 
               Art.2:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Bld. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. A, ap. 11, d-nei Popa Carmen; 
               Art.3:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe sociale, situată pe str. Izvor, bl. 3B, ap. 16, d-
lui Torac Gabi Edmond;  
               Art.4:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile 
legii. 
               Art.5:  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 
                       
 



 
            R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI 
        CONSILIUL LOCAL        
                                                                                                                                    Proiect               

 

H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea dreptului de administrare a pl atformei de stocare temporar ă pentru 
deşeuri, proprietatea public ă a municipiului F ălticeni,  c ătre S.C. GOSCOM S.A. F ălticeni 

 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
12981/28.06.2013; 

- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr. 12982/28.06.2013;  
- prevederile H.C.L. nr. 51/17.05.2013 privind aprobarea proiectului „Construire platformă 

de stocare temporară pentru deşeuri în municipiul Fălticeni” 
În temeiul prevederilor art. 867 şi urm. din Codul civil; 
În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. a şi  art. 45 , alin. 3 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 transmiterea dreptului de administrare a platformei de stocare 

temporară pentru deşeuri, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situată pe str. Antileşti, f.n.,  
către S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni.  

Art.2.  –   Dreptul de administrare al bunului prevăzut la art. 1 se transmite pe durata 
valabilităţii contractului de concesiune a serviciului, prin protocol încheiat între părţi. 
            Art.3.  –   Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
                                                       
            
 
                                                                     

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                Mihaela Busuioc 
                       
                      



 

                           ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR 
                                                                                                   
                                                                                                   Nr. 12981/28.06.2013 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind transmiterea dreptului de administrare  a platformei 
de stocare temporar ă pentru de şeuri, proprietatea public ă a municipiului F ălticeni,  

către S.C. GOSCOM S.A. F ălticeni 
 
 
 

 Prin H.C.L. nr. 51/17.05.2013 consiliul local a aprobat proiectul „Construire platformă 
de stocare temporară pentru deşeuri în municipiul Fălticeni”, proiect care prevede 
realizarea unui spaţiu de stocare temporară a deşeurilor (pentru o perioadă de doi ani), 
până la realizarea depozitului din comuna Moara. 
 Terenul pentru acest nou spaţiu de stocare temporară a deşeurilor se află în 
intravilanul municipiului Fălticeni, pe strada Antileşti, în vecinătatea depozitului pentru 
deşeuri municipale care a fost închis în anul 2010. 
 Transmiterea dreptului de administrare a platformei către S.C. GOSCOM S.A. se 
realizează pe durata valabilităţii contractului de concesiune a serviciului, prin protocol 
încheiat între părţi, în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor Codului civil 
referitoare la dreptul de administrare al proprietăţii publice. 
 Pentru exploatarea corectă a bunului transmis în administrare S.C. GOSCOM S.A. 
va respecta condiţiile prevăzute de legislaţia specifică gestionării deşeurilor şi de protocolul 
ce se va încheia între părţi. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a platformei  de 
stocare temporar ă pentru de şeuri, proprietatea public ă a municipiului F ălticeni,  
către S.C. GOSCOM S.A. F ălticeni. 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
 
 
 
 
 
 



                      ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
 
           

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 20 13 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 14435/17.07.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 14436/17.07.2013;  
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 12757/26.06.2013, nr. 

13057/01.07.2013, nr. 14420/16.07.2013 şi nr. 14308/15.07.2013;  
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 
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 plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli de deplasare pentru luna iunie  2013, plată ce se asigură din bugetele alocate 
unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
         Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                            Prof. Gheorghe Cătălin Coman             
 
 
 

     A V I Z A T 
     SECRETAR MUNICIPIU               
     Mihaela Busuioc 
                         
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                              
                                                                                        
                                                                                                    Nr. 14436/17.07.2013                                                

 
               

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna 

iunie 2013  
    

Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
2/2011 privind decontarea cadrelor navetei didactice,  „Personalului didactic din unităţile de 
învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă 
corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele 
de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de 
muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun 
între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta 
contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu 
autoturismul proprietate personală, în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar 
personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se 
deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. 
Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se 
face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă 
costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din 
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi 
desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor 
administraţiei publice locale”. 

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre aprobare 
consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de patru unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2013, suma totală fiind de 2865 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.  
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru 
luna iunie 2013.  

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                                        

 



                                                                        Anexa la H.C.L. nr. ___/_________ 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de înv ăţământ Num ăr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total 

/unitate 

învăţământ/iunie 

2013 

1. Colegiul  “Vasile Lovinescu”  Fălticeni 14 1997 lei 

2. Şcoala Gimnazială “ Al. I. Cuza” Fălticeni 4 367 lei 

3. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” Fălticeni 3 381 lei 

4. G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni  1 120 lei 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind aprobarea decont ării 

navetei cadrelor didactice pentru luna iunie  2013 
 
 
 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun spre 
aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare.  
          Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 finanţarea cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi nu se suportă din 
sumele defalcate din TVA. 
           Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pe 
lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate sume din 
veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de patru unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2013, suma totală fiind de  2865 lei.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 
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               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
 
           

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului intern al Spitalu lui Municipal 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. 12987/28.06.2013; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
12988/28.06.2013;  

- adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 3337/10.06.2013;  
În temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 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 aprobă Regulamentul intern al Spitalului Municipal Fălticeni, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2: 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 
 
 
 
 


