
                         
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                
                                                                                                              
                                                                                                                      Proiect                                                                                                                                                                                                                                 
     

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei “Meritul 

Fălticenean – In Honorem” 
 

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

               - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 17789/02.09.2013;  
        -   raportul de specialitate al D.G.A.O.P înregistrat sub nr. 17790/02.09.2013; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, 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 pentru acordarea Diplomei “Meritul 
Fălticenean – In Honorem”  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2:  Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni 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 

 
 



Anexă la H.C.L. nr.____/26.09.2013 
 

Consiliul Local al municipiului F ălticeni 
 

Regulament pentru acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – In Honorem” 
 
 

Capitolul I - Generalit ăţi 
 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Fălticeni acordă Diploma “Meritul 
Fălticenean – In Honorem” persoanelor care au merite deosebite în domeniul culturii, 
artei, ştiinţei, dezvoltării economice, ecologice şi sportive a municipiului Fălticeni şi care 
sporesc prestigiul municipiului.  
 

Art. 2. Diploma “Meritul F ălticenean – In Honorem”  se acordă, dupa caz, din 
iniţiativa: 

a) primarului, 
b) consilierilor locali, 
c) cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază în municipiul Fălticeni. 

 
Art. 3 . Acordarea titlului nu este conditionata de: 

a) cetăţenie; 
b) naţionalitate; 
c) vârsta; 
d) domiciliu; 
e) sex; 
f) religie; 
g) apartenenţa politica. 

 
Art. 4.  Titlul se acordă în timpul vieţii celui în cauză. 
 
Art. 5 . Titlul are următoarele caracteristici: 

a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) este un drept al titularului; 
d) are valabilitate nedeterminată. 

 
Capitolul II - Categorii de personalit ăţi îndrept ăţite la primirea titlului 
 
Art. 6. Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de 
personalităţi care se găsesc în una din situaţiile următoare: 

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au adus 
contribuţii la dezvoltarea municipiului Fălticeni şi a imaginii acestuia; 

b) personalităţi care, prin realizarile lor deosebite, au făcut cunoscut numele 
municipiului Fălticeni în tară şi în străinătate; 



c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile concetăţenilor 
lor; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), 
au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
municipiului Fălticeni; 

e) foşti deţinuti politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară 
au contribuit la  imaginea pozitivă a municipiului Fălticeni în lume; 

f) elevi şi sportivi fălticeneni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii 
internaţionale. 

 
Cap. III Incompatibilitati 
 
Art. 7 . Nu pot primi diploma persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) au fost condamnate prin hotărare judecătorescă definitivă; 
b) au dosare pe rol. Propunerea se va face dupa clarificarea situatiei juridice. 

 
Art. 8.  Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevazute la art. 7, după caz: 

a) nu pot obţine titlul; 
b) pierd titlul obţinut. 

 
Cap. IV Procedura acord ării, înmân ării şi înregistr ării titlului 
 
Art. 9. Procedura dezbaterii propunerilor este următoarea: 
a) expunerea de motive a initiatorului, în original, se înregistrează la Registratura 
Primariei municipiului Fălticeni; 
b) Directia administraţie şi ordine publică întocmeşte Raportul de specialitate, 
Secretarul Municipiului întocmeşte proiectul de hotarare şi le inaintează primarului, 
pentru a fi supuse aprobării şi Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local pentru 
a fi discutate şi avizate. 
c). Propunerile se dezbat în plenul Consiliului local al municipiului Fălticeni, în şedinţă 
ordinară sau extraordinară; 
 d). Acordarea diplomei se va face în  plenului Consiliului local al municipiului Fălticeni 
sau în cadrul unor evenimente speciale organizate în localitate şi care au legătură 
directă cu persoana care primeşte această diplomă sau în cadrul Zilelor Municipiului; 
e). Înmânarea diplomei se face de către primarul municipiului Fălticeni, sau, în lipsa 
acestuia, de către viceprimar. 
 
Art. 10. Registrul cu evidenţa persoanelor care au primit Diploma “Meritul Fălticenean – 
In Honorem”: 

a) Diploma va fi înscrisă de către Departamentul Programe şi Proiecte de 
Dezvoltare în Registrul cu evidenţă a persoanelor care au primit diploma “Meritul 
Fălticenean – In Honorem”; 

b) Un exemplar al Hotărârii Consiliului Local prin care se acordă Diploma “Meritul 
Fălticenean – In Honorem”, împreună cu biografia sau curriculum vitae şi 



fotografia cetăţeanului care a primit această diplomă va fi depusă la Biblioteca 
Municipală “Eugen Lovinescu” unde va fi arhivată. 

 
 
Capitolul V. Drepturi dobandite de detinatorii titl ului 
 
Art. 11.  Deţinătorii Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem” dobândesc următoarele 
drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul la şedinţele Consiliului local al municipiului Fălticeni, la 
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului 
Local al municipiului Fălticeni sau în care acesta este co-organizator; 

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de 
instituţiile aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Fălticeni; 

d) dreptul de a vizita gratuit muzeele şi expoziţiile organizate în spaţiile publice din 
proprietatea municipiului Fălticeni; 

e) folosirea gratuită a locurilor de parcare  cu plată din zona instituţiilor publice, a 
muzeelor, spaţiilor expoziţionale sau a terenurilor şi sălilor de sport; 

 
Art. 12 . Drepturile prevăzute la art 11 încetează în următoarele situaţii 

a) decesul titularului; 
b) retragerea titlului. 

 
Cap. VI Retragerea titlului 
 
Art. 13 . Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci cand, ulterior decernării, apar incompatibilităţile  prevazute la art. 7; 
b) atunci cand persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

municipiului Fălticeni, locuitorilor săi sau ţării; 
 
Art. 14 . Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al municipiului Fălticeni, în 
urma solicitărilor de către persoanele menţionate la art. 2; 
 
 
Cap. VIII Dispozitii finale 
 
Art. 15.  Informaţiile din CV-ul persoanelor care au obţinut Diploma “Meritul Fălticenean 
– In Honorem” şi care au fost utilizate în şedinţa de Consiliu Local în care s-a aprobat 
această distincţie sunt publice. 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

     Nr. 17789 din 02.09.2013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acorda rea 

Diplomei “Meritul F ălticenean – In Honorem” 
 
 

Diploma “Meritul Fălticenean – In Honorem” este o distincţie acordată pentru realizări 
deosebite în domeniul dezvoltării economice, culturale, ştiinţifice, ecologice şi sportive, 
persoanelor aflate în viaţă.   

Diploma “Meritul Fălticenean – In Honorem” se acordă atât cetăţenilor români şi străini, 
cât şi instituţiilor şi aşezămintelor publice de cultură din ţară şi străinătate, pentru talentul şi 
serviciile deosebite aduse culturii, artei şi ştiinţei, prin opere de creaţie, interpretare şi sociale, 
de impact naţional şi care sporesc prestigiul municipiului Fălticeni prin contribuţii deosebite. 

Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalităţi care 
se găsesc în una din situaţiile urmatoare: 

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au adus contribuţii la 
dezvoltarea municipiului Fălticeni şi a imaginii acestuia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului 
Fălticeni în ţară şi în străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit 
de grave, sau prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile concetăţenilor lor, în municipiul 
Fălticeni; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs 
o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor municipiului Fălticeni; 

e)  foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 
contribuit la imaginea pozitivă a municipiului Fălticeni în lume; 

f)  elevi şi sportivi fălticeneni, care au obţinut rezultate deosebite în competiţii 
internaţionale. 
Proiectul de regulament pe care îl propun configurează modul de acordare a  Diplomei 

“Meritul Fălticenean – In Honorem” , cazurile de retragere a acestei distincţii, alte dispoziţii care 
introduc exigenţe şi consacră standarde de promovare a imaginii şi de recompensare a 
personalităţilor apreciate ca valoroase de comunitatea locală. 

Datorită complexităţii deciziei de evaluare a meritelor personalităţilor care vor fi propuse 
pentru acordarea Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem” în diversele domenii, este 
necesară elaborarea acestui regulament care să prevadă criteriile de conferire şi retragere a 
acestei diplome, motiv pentru care supun spre analiză şi aprobare Regulamentul de conferire a 
Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem”.  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe C ătălin Coman  
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

 
Nr.  17790 / 02.09.2013 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
Diplomei “Meritul F ălticenean – In Honorem” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni poate conferi diverse titluri şi poate 
acorda diplome şi distincţii onorifice unor persoane cu contribuţii remarcabile în 
domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, spiritualităţii sau unor personalităţi marcante ale vieţii  
publice care au merite deosebite faţă de Municipiul Fălticeni sau au desfăşurat activităţi 
de o importanţă deosebită în folosul municipiului şi au contribuit în mod deosebit la 
dezvoltarea oraşului, la cresterea prestigiului naţional şi internaţional al Fălticeniului. 

Printre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele propuse pentru 
acordarea Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem”  se numără: întreaga  activitate 
să se distingă prin contribuţii remarcabile în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, 
spiritualităţii sau vieţii publice naţionale sau internaţionale; sprijin prin actiuni deosebite 
şi concrete la nivelul municipiului Fălticeni sau orice alte activităţi laborioase în slujba 
municipiului. 

Diploma “Meritul Fălticenean – In Honorem” se va acorda în semn de 
recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice sau juridice, personalităţilor vieţii 
publice, economice, sociale, culturale sau sportive care prin activitatea lor, au avut o 
contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului municipiului Fălticeni la 
nivel naţional sau internaţional, persoanelor care, în mod dezinteresat, prin donaţii, 
acţiuni umanitare sau alte acţiuni similare, au contribuit la realizarea unor obiective de 
interes public sau la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor municipiului Fălticeni, acelora care 
au dat dovadă de acte de curaj, devotament în folosul comunităţii, foşti deţinuţi politici, 
veterani de război sau militari în a căror viaţă şi/sau activitate au fost remarcate acte de 
bravură deosebite, demne de a intra în istoria municipiului nostru. 
 
 

Director General, 
Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 

jurist Buhlea Paul  
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                              
                                                                                                                         Proiect                                                                                                                                                                                              
     

 
HOTĂRÂRE 

 privind acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – In Honorem” scriitorilor Eugen 
Dimitriu şi Grigore Ilisei 

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

               - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la  nr. 17791/02.09.2013;  
        -   raportul de specialitate al D.G.A.O.P înregistrat sub nr. 17792/02.09.2013; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, 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 acordă Diploma “Meritul F ălticenean – In Honorem” scriitorului 
Eugen Dimitriu.  
          Art.2:  Se acordă Diploma “Meritul F ălticenean – In Honorem” scriitorului 
Grigore Ilisei. 
          Art.3:  Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni 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. 17791 din 02.09.2013 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – 
 In Honorem”,  scriitorilor Eugen Dimitriu şi Grigore Ilisei 

 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite 
Diploma “Meritul Fălticenean – In Honorem”, în baza Regulamentului propriu pentru 
acordarea Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem”. 

Ca un gest de preţuire şi recunoştinţă pentru activitatea publicistică de 
promovare a valorilor culturale fălticenene  de către  scriitorul Eugen Dimitriu, care 
împlineşte vârsta de 90 de ani pe data de 1 octombrie, şi de publicistul Grigore Ilisei 
care pe data de 20 noiembrie împlineşte vârsta de 70 de ani, vă propun acordarea 
Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem”,  scriitorilor Eugen Dimitriu şi Grigore Ilisei. 

Informaţii privind o mică parte din activitatea de excepţie a personalităţilor pentru 
care v-am propus acordarea Diplomei “Meritul Fălticenean – In Honorem” sunt 
prezentate în raportul de specialitate. 

 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

                                                    Nr.  17792 / 02.09.2013 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind acordarea Diplomei “Meritul F ălticenean – In 

Honorem” scriitorilor Eugen Dimitriu şi Grigore Ilisei 
 
 

Publicistul, scriitorul, traducătorul, muzeograul şi cercetătorul Eugen Dimitriu s-a născut 
în 1923, în localitatea Sărata, judeţul Cetatea Albă, Basarabia. Destinul cărturarului şi 
muzeografului Eugen Dimitriu s-a împletit în perioada cât a stat la Fălticeni cu cel al Galeriei 
Oamenilor de Seamă pe care a visat-o şi a realizat-o. 

“Lovineştii”(2001), “Oraşul Muzelor. Case şi locuri memorabile din Fălticeni” (2002), 
“Cazabanii – o cronică de familie” (2004), “Un album al viselor frumoase” (2009), „Lumini 
fălticenene” (2010), sunt doar câteva din titlurile cărţilor pe care memorialistul Eugen Dimitriu le-
a dedicat Fălticeniului. Acestora li se adaugă “Corespondenţa Falticeneană”, o carte care 
urmează a fi lansată la Fălticeni  marţi, 1 octombrie. 

Cărturarul Eugen Dimitriu este ctitorul Galeriei Oamenilor de Seamă din Fălticeni, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România şi a fost distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Fălticeni  în anul 2001. 

Scriitorul şi jurnalistul Grigore Ilisei s-a născut în 1943, în comuna Mălini, judeţul 
Suceava. Cultul valorilor, religioase şi morale, întreţinut acasă, de un părinte extrem de exigent 
a fost completat de ambianţa Liceului “Nicu Gane”, unde a crescut în cultul lui Sadoveanu, al lui 
Lovinescu şi Anton Holban, al lui Labiş şi al atâtora alţii, scriitori, artişti şi oameni de ştiinţă. Mai 
târziu, a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Câteva 
instituţii îi datorează raţiunea de a fi sau de a deveni ceea ce sunt: Radio Iaşi, “renăscut din 
propria cenuşă” pe 22 Decembrie 1989, TVR Iaşi, ctitorită îndeosebi graţie efortului şi aportului 
său, Asociaţia Scriitorilor, etc. 

Grigore Ilisei a debutat ca scriitor în revista Cronica în 1970. De atunci a mai publicat 
două volume de povestiri, aproape 20 de volume de publicistică (însumând reportaje, tablete, 
interviuri, jurnale de călătorii, eseuri despre artă) şi patru romane. Deşi a scris mult despre 
Fălticeni, Grigore Ilisei reuşeşte de fiecare dată să-şi surprindă, să-şi captiveze şi să-şi farmece 
cititorul. Filologul etalează în scrierile sale acel gust post sadovenian al exprimării frumoase, 
uşor arhaizate, pline de savoare şi parfumuri indicibile. Pentru scriitorii precum Grigore Ilisei, 
limba română nu s-a polizat, nu s-a aplatizat, ea deţine, în straturile de adâncime, zăcăminte ce 
merită a fi explorate. Grigore Ilisei este un astfel de explorator. 

De-a lungul timpului, a fost distins cu numeroase premi literare, ordine şi medalii: 
Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor Iaşi în anul 1980, Premiul pentru proză al revistei 
“Ateneu” – 1996, Premiul pentru publicistică al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor în 1999, Ordinul 
Meritul Cultural clasa a III-a, Diploma de onoare a Uniunii Ziaristilor profesionisti, titlul de 
Cetăţean de onoare al Municipiului Fălticeni  în anul 2003. Fiecare dintre acestea a marcat o 
etapă în devenirea scriitorului şi a omului Grigore Ilisei.   

 
Director General, 

Direc ţia General ă Administra ţie şi Ordine Public ă, 
jurist Buhlea Paul 



proiect 
ROMÂNIA            

              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate  

al primarului municipiului Fălticeni, pentru anul 2014  
 
 

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

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

________ / ________;   
În conformitate cu prevederile art.8, alin.3 şi art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
7660/2006 de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice; 
 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; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1.  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   INIŢIATOR, 
                      PRIMAR, 
  Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

                                                                                                                           
AVIZAT, 

                                                Secretar municipiu 

                                          Busuioc Mihaela 
 



 

MUNICIPIULUI FALTICENI 

Nr. ______ din __________ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărîre privind aprobarea planului de ocupare 

a funcţiilor publice pentru anul 2014 din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

  
 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, republicată, planul 
de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor 
reprezentative ale funcţionarilor publici, de către primar, prin aparatul de specialitate, 
pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală, se  aprobă de 
consiliul local şi stabileşte: 

- numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici; 
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării 

rapide; 
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; 
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 
- numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade 

profesionale; 
- numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. 
De asemenea prin Ordinul nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice se aprobă formatul standard 
şi termenul de 15 octombrie a ficărui an pentru aprobarea planurilor de ocupare a 
funcţiilor publice ale ordonatorilor principali de credite din administraţia publică locală, 
pentru anul următor. 

Având în vedere că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în urma analizării 
propunerilor privind planul de ocupare a funcţiilor publice, transmise prin adresa nr. 
17250/2013, nu a transmis eventuale observaţii sau propuneri în termen de 30 de zile 
de la data primirii datelor transmise (conform art. 10 alin. 4 din Ordinul nr. 7660/2006), 
vă supunem spre analiză, dezbatere şi aprobare Panul de ocupare a funcţiilor publice 
din aparatul de specialitate, aşa cum sunt prezentate în anexă.  

 

   
 
          PRIMAR,  
    Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 
Nr.________ din __________ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărîre privind aprobarea planului de ocupare 

a funcţiilor publice pentru anul 2014 din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

 
  
 
 

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică 
locală, republicată,  Serviciul resurse umane, comunicare a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 
din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Fălticeni.  

În conformitate cu prevederile 23 din Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici şi art. 11 din Ordinul nr. 7660 / 2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, planul de 
ocuapre a funcţiilor publice se întocmeşte de primar şi se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local, iar modalităţile de ocupare a funcţiilor publice transmise de către 
autorităţile şi instituţiile publice devin obligatorii. 

Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte 
condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului local 
Fălticeni. 

  
 
 
 
 
 
                    SERVICIUL RESURSE UMANE 
                   Şef serv. Nicu Raileanu 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



proiect 
 ROMÂNIA            

              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unei funcţii contractuale din statul de funcţii  
al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

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

- expunerea de motive a d.lui primar, Prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr. _____ / 
_______; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. _______ / 
_______; 
            Având la bază raportul final al Comisiei de examinare, înregistrat sub nr. 17547 / 
28.08.2013, prin care d.na Gîscă Mihaela-Maria a promovat examenul de promovare în treaptă 
profesională imediat superioară ; 
            În temeiul prevederilor art. 41, alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, 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. 
50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1.  Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de asistent medical debutant în 
asistent medical din cadrul Compartimentului de asistenţă socio-medicală / Serviciul public de 
asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  
 Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

    INIŢIATOR, 

                     PRIMAR, 
   Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 
                                                                                                                                         AVIZAT , 

                         Secretar municipiu                               
                            Busuioc Mihaela 

 



MUNICIPIUL FALTICENI 

Nr. _____  din  _________ 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale din statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 41, alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superiore a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
„Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte 
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în 
care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în 
care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior” iar potrivit art. 4 , 
Secţiunea 12 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice „Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate 
la acest nivel, până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, şi 
vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat 
superioară. 

Având în vedere raportul final al Comisiei de examinare, constituită prin 
Dispoziţia nr. 634/16.08.2013, în urma căruia d.na Găscă Mihaela-Maria a fost declarată 
„admis” la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioră, iniţiez 
prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră 
în forma prezentată. 

 

 

 
 
                               PRIMAR,  

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 
Nr. __________din ______________ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale 

din statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
 

 
 
 

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,  Serviciul resurse umane-comunicare a analizat proiectul de hotărâre privind 
transformarea unei funcţii contractuale din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. . 

Urmare a absolvitii examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară a 
d.nei Găscă Mihaela-Maria încadrată pe funcţia asistent medical debutant în cadrul 
Compartimentului de asistenţă socio-medicală / Serviciul public de asistenţă socială din 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni aceasta promovează în funcţia 
contractuală imediat superioară de asistent medical. 

Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile 
de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Local Fălticeni. 
 
 
 
 
  
       SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 
                Şef serv. Nicu Raileanu 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL    

                                                                                      Proiect      
                                                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot  beneficia elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municip iului F ălticeni 
 
 

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

primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 17745/02.09.2013; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 
17746/02.09.2013; 

În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul nr. 3470/2012; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 1  si art. 45, 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 cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, pentru anul şcolar 
2013 - 2014, după cum urmează: 
 a) bursele de performanţă – 100 lei; 
 b) bursele de merit – 80 lei; 
 c) bursele de studii – 50 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 50 lei. 
          Art.2.   Numărul burselor pentru anul şcolar 2013 - 2014 va fi stabilit  în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
          Art.3.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  de stat din municipiul Fălticeni. 
                                                                                                                                                                                                                    
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
           prof.Gheorghe-C ătălin Coman                                                                                                                  
                                                                                                            Avizat  
                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                   Mihaela Busuioc 
 

                              



                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 17745/02.09.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hot ărâre   privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de  care 

pot beneficia elevii din înv ăţământul preuniversitar de stat de la nivelul 
Municipiului F ălticeni  

 
 
 Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, „ cuantumul unei burse acordate din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual 
prin hotarâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti”. 
 Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia 
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 
disciplină. 
  Bursele de care pot beneficia  elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt: 
burse de performanţă, burse de merit, burse de studii şi burse de ajutor social. 
 Potrivit  Ordinului  MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de 
performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale 
ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, ale competiţiilor/concursurilor 
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional. 
 Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor în funcţie de rezultatele 
obţinute la învăţătură. 
 Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia 
materială a familiei sau a susţinătorilor legali. 
 În perioada de acordare a oricărei burse, elevii pot pierde dreptul la bursă dacă 
nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 

În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot  
beneficia elevii din înv ăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municip iului 
Fălticeni.  
 
           INIŢIATOR,  
                                                                 PRIMAR,  
                                            prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                  Proi ect                                            
 

HOTĂRÂRE 
privind vânzarea unei suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului privat al 

municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de preem ţiune al proprietarilor 
construc ţiei 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 19415/20.09.2013; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr.19416 /20.09.2013; 
 - cererea persoanelor îndreptatite la cumpararea terenului aferent constructiei; 

- raportul de evaluare întocmit de S.C. REVAL S.R.L. Suceava; 
            În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. b), art. 45, alin. 3) şi 
art. 123, alin. (1), (3) şi (4) 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 vânzarea suprafeţei de 18 m.p.  teren, situată pe               
str. Sucevei, nr. 18, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 
1, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarii construcţiei autorizate, 
respectiv d-na Botescu Georgeta şi d-l Botescu Ilie.   

         Art. 2.  -  Preţul de vânzare al suprafeţei de teren prevăzute la art. 1 se stabileşte 
în cuantum de 1.400 lei , conform raportului de evaluare întocmit de  S.C. REVAL S.R.L. 
Suceava, prevăzut în anexa nr. 2  
 Art. 3: Pretul terenului se achită integral la data autentificării contractului de 
vânzare-cumpărare.  

 Art. 4.  – La data încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-
cumpărare se reziliază contractul de concesiune încheiat între Primăria municipiului 
Fălticeni şi cumpărătorii terenului. 
            Art. 5:  Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare a 
terenului  supus vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către 
cumpărători. 
           Art. 6:  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce 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.  19415 / 20.09.2013 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  vânzarea unei suprafe ţe de teren apar ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarilor construc ţiei 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “vânzarea, concesionarea si 
închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. Prin derogare …     
în cazul în care consiliile locale sau judetene hotarasc vânzarea unui teren aflat în 
proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, 
constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune  la 
cumpărarea terenului aferent constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui 
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz”. 
 Având în vedere cererea numiţilor Botescu Georgeta şi Botescu Ilie prin care 
solicită cumpărarea suprafeţei de 18 m.p. teren situată pe str. Sucevei, nr. 18, pe care 
este construit un garaj, propun vânzarea acestui teren cu respectarea dreptului de 
preemţiune al proprietarilor construcţiei, la preţul de 1.400 lei, conform raportului de 
evaluare întocmit de  S.C. REVAL S.R.L. Suceava. 

În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind vânzarea unei suprafe ţe de teren apar ţinând 
domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarilor construc ţiei. 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                               R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 19416 / 20.09.2013 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind vânzarea unei suprafe ţe de teren apar ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarului construc ţiei 

 
 
 
 

 Domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile 
şi imobile, altele decât cele prevăzute în domeniul public şi, potrivit dispoziţiilor art. 121, 
alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, acesta este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege 
nu se prevede altfel.  

Consiliile locale sau judetene hotărăsc vânzarea terenurilor aflate în proprietatea 
privată a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, iar constructorii 
de buna-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea 
terenului aferent constructiilor.  

Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul local sau judetean, după caz. 

Având în vedere că suprafaţa de 18 m.p. teren situată pe str. Sucevei, nr. 18, 
supusă vânzării, nu poate face obiectul unei licitaţii publice, fiind afectată de o 
construcţie(garaj), proprietatea numiţilor Botescu Georgeta şi Botescu Ilie, considerăm 
legală şi oportună vânzarea suprafe ţei de teren apar ţinând domeniului privat al 
municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de preem ţiune al proprietarului 
construc ţiei.  
 
 
 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Ing.Anton Naforni ţă 

 
 
 
 
 
 



                        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. 17786/02.09.2013;  
        -   referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr.17785/02.09.2013; 
        -  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  suprafaţa de teren prevăzută în anexa 
nr. 1şi identificată conform planului de situaţie care constituie anexa nr. 2;  
          Art.2: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător;  
          Art.3: Anexele nr. 1şi 2 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. Sucevei f.n.(lâng ă BCR) 146 m.p. 17.921,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR 
                                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                   Nr.  17786/02.09.2013 

 
 
 

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 

Fălticeni cu suprafaţa de 146 mp teren, situată pe strada Sucevei f.n.(langă BCR). 

Terenul menţionat este identificat  în planul de situaţie care constituie anexă la 

proiectul de hotărâre. 

                                                              
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 



                                     R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                             Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea 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 
 

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

al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 
17787/02.09.2013; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 
17788/02.09.2013;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 completează conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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. 17787 / 02.09.2013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  completarea 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 imobile. 

În vederea înscrierii bunurilor imobile în evidenţele Biroului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară,  se impune înregistrarea acestora în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni. 

Suprafaţa de 950 m.p. teren situată pe strada Sucevei, f.n., în zona bl. 82, nu a 
fost înscrisă în domeniul public al municipiului, astfel că, pentru întabularea acesteia, 
este necesară o hotărâre a Consiliului Local în acest sens. 
 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind completarea 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. 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 

 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                DIRECŢIA TEHNICĂ              
                                                                      
                                                                                            Nr.  6709 / 02.09.2013 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind  completarea 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 actualizarea datelor de identificare ale bunurilor 

aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni înscrise în Inventarul domeniului 

public.  

Suprafaţa de 950 m.p. teren situată pe str. Sucevei, f.n., în zona blocului nr. 82, 

face parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, aceasta nefiind înscrisă în 

Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public.  

Pentru înscrierea terenului în evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară este necesară completarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

public, printr-o hotărâre a Consiliului Local. 

 

 

DIRECŢIA TENICĂ 
Ing. Naforni ţă Anton 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                                                                         
                                                                                                                 Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unei locuin ţe pentru tineri destinate închirierii 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată   sub  nr. 19187/19.09.2013; 

-  raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
19188/19.09.2013; 
            -   referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 18712/12.09.2013; 
            -  procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub 
nr. 19176/19.09.2013; 
            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; 
 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. 21, d-nei Blajinschi Elena; 
               Art.2:  Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 
în condiţiile legii. 
               Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
                   

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman       
                                                       
                                                                                

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                                Mihael a Busuioc 


