
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           

CONSILIUL LOCAL            
                                                                                                                                                           

  Proiect 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actului adi ţional la contractului de concesiune 
 nr. 23836/18.02.2003 încheiat între Municipiul F ălticeni şi S.C.ALCOOR S.R.L. 

Fălticeni 
 

 
 

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. 4321/24.02.2014; 
 - raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 4322/24.02.2014; 
           - contractul de concesiune nr. 23836/18.02.2003 încheiat între Municipiul 
Fălticeni şi S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. c, alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3) şi 
art. 123 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. 
23836/18.02.2003 încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni, 
potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotărare. 
          Art.2.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.  
                                                                                                                    
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR, 
           prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
                                                                                                         Avizat, 
                                                                                              Secretar  municipiu 
                                                                                               jr.Miha ela Busuioc 
 
 
 
 



 
 
        Anexa la H.C.L. nr. ____ /28.02.2014 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
la contractul de concesiune nr. 23836/18.02.2003 în cheiat între Municipiul 

Fălticeni şi S.C.ALCOOR S.R.L. F ălticeni 
 

 
 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, pe de o parte, şi 

2. S.C. ALCOOR S.R.L.Fălticeni, cu sediul in municipiul Fălticeni, str.Sucevei, bl. 
92, sc. C, ap. 21, judetul Suceava, reprezentata prin administrator, Roman 
Dumitru, în calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte. 

 
Art. 2 . – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional modificarea 
art. 1 şi art. 2 din contractul de concesiune nr. 23836/18.02.2003, care vor avea 
următorul cuprins: 

 „II. Obiectul contractului 
Art. 1. Obiectul contractului constă în  preluarea în cooncesiune a terenului situat 

în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, f.n., în suprafaţă de 90 m.p., prevăzut în planul de 
amplasament anexat.” 

Art. 2. Terenul prevăzut la art. 1 va fi predat de către concedent pe bază de 
proces-verbal de predare-primire, în vederea folosinţei sale pentru amenajare spaţiu 
comercial şi birouri.” 
 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, 
________________, in  2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                  Concedent                                                         Concesionar 
       MUNICIPIUL FALTICENI,                                S.C. ALCOOR S.R.L.Falticeni 
 
                  PRIMAR                                                               Administrator 
       Prof.Gheorghe-C ătălin Coman                                  Roman Du mitru 
________________________                                    ____________________ 

Director executiv 
Ing. Anton Nafornita                                                           

_______________________ 
Sef Birou juridic 

Consilier juridic Sergiu Dumitriu 
______________ ________  
 



 
 

R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
                                                                                           Nr.  4321 / 24.02.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  aprobarea actului adi ţional la contractului de 

concesiune nr. 23836/18.02.2003 încheiat între Muni cipiul F ălticeni şi 
S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni 

 
 

 Prin contractul nr. 23836/18.02.2003 încheiat între Municipiul Fălticeni şi 

S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni a fost concesionată suprafaţa de 167 m.p. teren situat  

pe str. Republicii, zona bl. 82, cu destinaţia amenajare acces magazin şi dotări. 

Suprafaţa de 167 m.p. (din care 100 m.p. reprezintă spaţiu verde şi 67 m.p. 

reprezintă alee pavată), care face obiectul contractului de concesiune, este aferentă 

unui spaţiu comercial deţinut în calitate de proprietar de către d-l Roman Dumitru.  

 Prin cererea înregistrată la nr. 2496/04.02.2014, d-l Roman Dumitru, în calitate 

de administrator al S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni, solicită schimbarea amplasamentului 

concesiunii şi stabilirea destinaţiei acesteia de spaţiu comercial şi birouri.  

 În virtutea prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice locale deliberative hotărăsc în privinţa bunurilor care aparţin domeniului public 

sau privat, în condiţiile respectării regimului juridic al acestora. 

              În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adi ţional la contractului de 

concesiune nr. 23836/18.02.2003 încheiat între Muni cipiul F ălticeni şi 

S.C.ALCOOR S.R.L. F ălticeni. 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 



                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                                                               Proiect    
      

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Inventarului bunurilor imobile c are apar ţin domeniului privat al 

Municipiului F ălticeni 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Catalin Coman, 
înregistrată la nr.  600/13.01.2014;  
                - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 601/13.01.2014; 
     - prevederile H.C.L. nr. 24/26.05.2011 privind aprobarea Inventarului bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni; 

În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 121, alin. 1 
şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 si 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 Inventarul bunurilor imobile care apar ţin domeniului 
privat al Municipiului F ălticeni, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. –  Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 
24/26.05.2011 se abrogă. 

Art.3. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate. 

 
 
                            INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
              Prof.Gheorghe-Catalin Coman   
 

                 Avizat   
                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                  jr.Mihaela Busuioc 

 
 



 
                            ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                               PRIMAR 

                                                                               Nr. 600 /13.01.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor imobi le care 

apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni 
 
 

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie patrimoniu al 

unităţii administrativ – teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului 

public al unităţii administrativ – teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi 

drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale este alcătuit din bunuri 

mobile şi imobile, altele decât cele care aparţin domeniului public şi este supus 

dispoziţiilor de drept comun, atunci când prin lege nu se prevede altfel. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/26.05.2011 a fost aprobat Inventarul 

bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni. 

După această dată, au intervenit anumite modificări/completari ale Inventarului 

care impun actualizarea acestuia, în sensul eliminării unor bunuri imobile care au făcut 

obiectul schimbului sau vânzării în condiţiile legii, includerii unor obiective noi, precum şi 

modificării unor date de identificare ale acestora. 

În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni 

spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului 

bunurilor imobile care apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni. 

 

 
INITIATOR, 

PRIMAR 
                                                     Prof.Gheorghe-Catalin Coman   
 
 
 



 
 
 

                                                R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
  Nr.  din 13.01.2014 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hot ărâre   privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile c are 

apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni 
 
 

În aplicarea dispoziţiilor art. 121, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 

adoptată Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 24/24.05.2011 privind  

aprobarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului 

Fălticeni. 

 Actualizarea inventarului este justificată de schimbarea regimului proprietăţii unor 

bunuri, constatarea unor inadvertenţe privind datele de identificare ale imobilelor, 

reevaluarea unor construcţii şi terenuri, necesitatea atestării apartenenţei unor terenuri 

din domeniul privat, precum şi alte modificări în structura domeniului privat al unităţii 

administrativ-teritoriale, constând în: 

- modificarea unor suprafeţe de teren pe care se află construcţii autorizate, ca 

urmare a masuratorilor efectuate in vederea înscrierii in evidentele de Carte 

Funciară; 

- eliminarea unor bunuri imobile din inventar care au facut obiectul schimbului 

sau vânzării, in conditiile legii; 

- înscrierea unor suprafeţe de teren, ca urmare a schimbării regimului 

proprietăţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului. 

 

 
DIRECŢIA TEHNICĂ, 
Ing. Anton Nafornita 



 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                             Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând domeniului privat al 
municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de preem ţiune al proprietarilor 

construc ţiilor 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 4066/20.02.2014; 
           -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4067/20.02.2013; 
 - cererile persoanelor îndreptatite la cumpărarea terenurilor aferente 
construcţiilor; 

-  rapoartele de evaluare întocmite de către 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 suprafetelor de teren prevăzute în anexă, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preemţiune 
pentru proprietarii constructiilor autorizate în conditiile legii. 

              Art. 2.  Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 se 
stabileşte în baza rapoartelor de evaluare anexate la prezenta hotărâre, întocmite de 
către S.C. REVAL S.R.L. Suceava, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 28 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 12A  –  3.300  lei; 
2. suprafaţa de 720 m.p.   teren, situată pe str. 9 Mai, nr. 43 –  38.800 lei; 
3. suprafaţa de 90 m.p.   teren, situată pe str. Obor, f.n. – 4.800  lei; 
4. suprafaţa de 50 m.p.   teren, situată pe str. Republicii, nr. 215 –  5.600  lei; 
5. suprafaţa de 32 m.p.   teren, situată pe str. Republii, nr. 215 –  3.550 lei; 
6. suprafaţa de 16 m.p.   teren, situată pe str. Maior Ioan, f.n. –  1.440 lei; 

      Art. 3. Pretul terenurilor se achită integral la data autentificării contractelor de 
vânzare-cumpărare. 
 
 
 



                 Art. 4. Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare 
a terenurilor  supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către 
cumpărători. 

     Art. 5.  – La data încheierii în formă autentică a contractelor de vânzare se 
reziliază contractele de concesiune încheiate între Primăria municipiului Fălticeni şi 
cumpărătorii terenurilor. 

     Art. 6.  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, 
va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
                        INIŢIATOR, 
                          PRIMAR, 
           prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 
                                                                                                         Avizat, 
                                                                                              Secretar  municipiu 
                                                                                               jr.Miha ela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la H.C.L. nr.      / 20.02.2014 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt.  

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânz ării 

Numele si 
prenumele/Denumirea/  
adresa cump ărătorilor 

terenurilor  
1. suprafaţa de 28 m.p. teren, situată 

pe str. Republicii, nr. 12A 
BOLOHAN MIHAI 

dom. în mun.F ălticeni, 
str. 9 Mai, nr. 43 

2. suprafaţa de 720 m.p.   teren, 
situată pe str. 9 Mai, nr. 43 

BOLOHAN MIHAI 
dom. în mun.F ălticeni, 

str. 9 Mai, nr. 43 
3. suprafaţa de 90 m.p.   teren, situată 

pe str. Obor, f.n.  
S.C.COMUNITATEA 
PRESTĂRI SERVICII 

S.R.L.Fălticeni, 
prin adm.Rusu 

Gheorghe 
4. suprafaţa de 50 m.p.   teren, situată 

pe str. Republicii, nr. 215  
VĂLEANU OCTAV 

dom. în mun.F ălticeni, 
str.Dumbrava 

Minunat ă, nr. 9 
5. suprafaţa de 32 m.p.   teren, situată 

pe str. Republii, nr. 215  
DĂSCĂLAŞU 

DUMITRU 
dom. în mun.F ălticeni, 
str.Ion Creang ă, nr. 23 

6. suprafaţa de 16 m.p.   teren, situată 
pe str. Maior Ioan, f.n  

BELCIUG COSTEL 
dom. în mun.F ălticeni, 
str.Maior Ioan, bl. 8B, 

sc. B, ap. 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
                                                                                           Nr.  4066 / 20.02.2014 
 
 

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

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

 
 
 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”. 
 În urma identificării terenurilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 123, alin. 
3 din Legea nr. 215/2001, propun vânzarea acestora cu respectarea dreptului de 
preemţiune al proprietarilor construcţiilor, după cum urmează: 

1. suprafaţa de 28 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 12A  –  3.300  lei; 
2. suprafaţa de 720 m.p.   teren, situată pe str. 9 Mai, nr. 43 –  38.800 lei; 
3. suprafaţa de 90 m.p.   teren, situată pe str. Obor, f.n. – 4.800  lei; 
4. suprafaţa de 50 m.p.   teren, situată pe str. Republicii, nr. 215 –  5.600  lei; 
5. suprafaţa de 32 m.p.   teren, situată pe str. Republii, nr. 215 –  3.550 lei; 
6. suprafaţa de 16 m.p.   teren, situată pe str. Maior Ioan, f.n. –  1.440 lei; 

 
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 

Local proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafe ţe de teren apar ţinând 
domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-C ătălin Coman 
 
 
 
 
 

 



 
                                               R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 4067 / 20.02.2014 

 
 
 

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

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

 
 
 

Consiliile locale 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.  
 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.  

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

Având în vedere că suprafeţele de teren supuse vânzării nu pot face obiectul 
unei licitaţii publice, considerăm legală şi oportună vânzarea suprafe ţelor de teren 
apar ţinând domeniului privat al municipiului F ălticeni, cu respectarea dreptului de 
preem ţiune al proprietarilor construc ţiilor.  
 
 
 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Ing.Anton Naforni ţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                          Proiect                                                                                                   
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Inventarului terenurilor apar ţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 
30.06.2005  

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 691 / 14.01.2014 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr. 692 
/ 14.01.2014;  
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, 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 completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 / 
2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:  
 
Municipiul F ălticeni Suprafa ţa 

total ă 
- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Plesesti Gane, f.n. 300 x - - - - 
               
              Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3:   Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de 
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                         Prof. Gheorghe Cătălin Coman    
             

   
                                                                                                      A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                                                                                                    
                                                                                                 Mihaela Busuioc 
 



                       ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 391 din 14.01.2014  
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind completarea Inventarului terenurilor a par ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni pentru aplicarea prevederilor  
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30 .06.2005                                                                

 
                      
 Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 atribuirea terenurilor aflate în proprietatea 

privată a unităţilor administrativ – teritoriale se pot atribui în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de 

sarcini. 

 Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare 

şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 se analizează şi se 

validează prin hotărâre a Consiliului Local. 

 Suprafaţa de 300 mp situată pe str. Plesesti Gane f.n. a fost identificată de către 

Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă gratuită este necesară includerea 

acesteia în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/ 2003, aprobat 

prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 
 



                       
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                 
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 692 din 14.01.2014  
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind completarea Inventarului terenurilor a par ţinând 

domeniului privat al municipiului F ălticeni pentru aplicarea prevederilor  
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30 .06.2005                                                                

 
 
 
 
 Având în vedere cererea doamnei Pascaru Ionela-Catalina prin care se solicită 
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprefeţe de teren, în vederea construirii de 
locuinţă proprietate personală, Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită 
în baza art. 1 din Legea nr. 15/2003, a identificat o suprafaţă de 300 m.p. teren, situat 
pe str. Plesesti Gane f.n., teren care este disponibil şi liber de sarcini. 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei totale de 300 mp, 
situată pe str. Plesesti Gane f.n., în inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni. 
 
 

Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Le gii nr. 
15/2003 

 
 
                                                          Ing. Octavian Perju 
                                                          Ing. Cătălin Fodor 
                                                          Ing. Ancuţa Alexiu 
                                                          Ing. Ioan Gheorghiu 
                                                          Ref. superior Constantin Cîrjă 
                       
                        
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                                        Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de teren,  
 proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei locuin ţe  

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

 - expunerea de motive a domnului primar,  prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 3999 / 20.02.2014 

                   -  raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 4000/ 20.02.2014;  
             -  cererea dnei Pascaru Ionela-Catalina  inregistrata sub nr. 3179 / 12.02.2014;  

În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 
din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 
2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 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 atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Pascaru Ionela-Catalina, a 
suprafeţei de  300 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. 
Plesesti Gane f.n., în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.2:  Planul de situaţie al parcelei de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.3:  Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 
1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                Art.4:  Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului se face pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală; 
                Art.5:  După finalizarea construirii locuinţei, titularul dreptului de folosinţă gratuită al 
terenului poate solicita cumpărarea acestuia, în condiţiile legii.  
                Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice 
din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 

 INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                         Prof. Gheorghe Cătălin Coman    
             

   
                                                                                                      A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU                                          
                                                                                                 Mihaela Busuioc 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                          PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                      Nr. 3999 / 20.01.2014 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de 
teren, proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei 

locuin ţe 
 
 

                                                      
 
 Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 18 şi 35 de ani, de teren aflat în domeniul privat al unităţilor administrativ 

– teritoriale, pentru construirea unei locuinţe. 

 Dna Pascaru Ionela-Catalina îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru 

atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, nedeţinând în proprietate o 

locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat o suprafaţă de teren de 300 mp, situată pe str. Plesesti Gane f.n., 

proprietatea privată a municipiului Fălticeni, suprafaţă ce este disponibilă atribuirii în 

folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 

atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de teren, proprietatea privat ă a 

Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei locuin ţe. 

  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                                  Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 



 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direc ţia tehnic ă        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 4000 / 20.02.2014 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot ărâre privind atribuirea în folosin ţă gratuit ă a unei suprafe ţe de 
teren, proprietatea privat ă a Municipiului F ălticeni, în vederea construirii unei 

locuin ţe 
 
 

 
 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat o suprafaţă de 300 mp  teren  pe str. Plesesti Gane f.n., 

proprietatea privată a municipiului Fălticeni, teren ce poate fi atribuit în folosinţă gratuită, 

în condiţiile legii. 

 Dna Pascaru Ionela-Catalina a solicitat  atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, 

în vederea construirii unei locuinţe. 

 Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia 

locuinţelor în termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la 

solicitarea beneficiarului, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, în 

condiţiile legii.                     

 

 
Dir. Direc ţia tehnic ă, 

Ing. Naforni ţă Anton 

 
 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                      
                                                                                                                            Proiect 
          

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea licita ţiilor publice deschise pentru închirierea unor imob ile, 
proprietatea public ă a 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. 500/10.01.2014; 

- raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la 
nr. 501/10.01.2014; 
În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, 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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 
10 m.p. teren situat în Piaţa “Nada Florilor” Fălticeni, proprietatea publică a municipiului 
Fălticeni, în vederea amplasării unei tonete de îngheţată. 
          Art.2: Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea unui spaţiu în 
suprafaţă totală de 168,67 m.p. situat în incinta imobilului din str. Republicii nr. 1, proprietatea 
publică a municipiului Fălticeni, pentru desfăşurarea unor activităţi recreative pentru pensionari . 
          Art.3:  Se aprobă documentaţiile privind licitaţiile publice deschise prevăzute la art. 1 şi 2, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.4: Preţul de pornire al licitaţiei prevăzute la art. 1 se stabileşte în cuantum de 160 
lei/m.p./lună, iar durata termenului de închiriere este de 7 luni, începând cu data de 01.05.2013. 
          Art.5:  Preţul de pornire al licitaţiei prevăzute la art. 2 se stabileşte în cuantum de 800 
lei/lună/total suprafaţă, iar durata termenului de închiriere este de 10 ani, începând cu data 
semnării contractului. 
         Art.6:  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                                                                                                
Jr. 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 acordarea Avizului prealabil de oportunitat e pentru întocmirea Planului 

Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spa ţiu comercial  
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 4129/21.02.2014; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului urbanism, înregistrat la nr. 
4130/21.02.2014                 ;  
           - cererea d-lor Cojocaru Marius şi Rusu Daniel înregistrată sub nr. 
3246/13.02.2014; 

                  În temeiul prevederilor art. 32, alin. 4 şi art. 50 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „c”,  art. 45, alin. 
2, lit. e şi art. 49 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 acordă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului 
Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial având regim de înălţime 
D+P+E+M, pe terenul în suprafaţă de 521 m.p., str. Sucevei, fn, din municipiul Fălticeni, 
proprietatea d-lor Cojocaru Marius şi Rusu Mihai, prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 
         Art.2.  – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului 
urbanism din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
     
                  
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe C ătălin Coman 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                       AVIZAT  
                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  

                                                                                             Jr. Mihae la Busuioc 
                     



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

  Proiect      
                                              

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor posturi din cadrul Spita lului Municipal 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.  2404/03.02.2014; 

                  -    raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 2405/03.02.2014;  

                 -   adresele Spitalului Municipal Fălticeni nr.  780/2013 şi nr. 4118/2014;  
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. 49 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 transformarea unui număr de zece posturi de asistent 
medical în asistent medical principal din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, ca urmare 
a promovării examenului de către titularii acestora. 
             Art.2.  – Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
     
                  
 
                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe C ătălin Coman 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                       AVIZAT  

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                             Jr. Mihae la Busuioc 
 

         



              R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
     P R I M A R  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                     Nr. 2404/03.02.2014 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  privind  transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 

Municipal F ălticeni 
 

 
 
 
 Potrivit 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, “ 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”. 

Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat prin adresele nr. 780/2013 şi nr. 4118/2014 
transformarea în statul de funcţii a zece posturi de asistent medical în asistent medical 
principal, ca urmare a promovării examenului de către titularii acestora, respectiv 
Handac Daniela, Ochiana Loredana, Hudiţă Lăcrămioara, Tanasa Mariana, Popa 
Maricica, Saracut Mihaela, Pîrju Olguţa, Creangă Cristina, Axinia Alionuşca şi Cucoş 
Antonica. 

Potrivit adreselor Spitalului Municipal Fălticeni cele zece posturi sunt 
următoarele: unul la farmacia spitalului, două posturi la Centrul de Sănătate Vadu 
Moldovei, un post la cabinetul de neurologie ambulatoriu integrat, două la secţia 
pediatrie, un post la compartimentul  de neonantologie şi trei la obstetrică ginecologie. 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 
proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal F ălticeni. 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                  Prof. Gheorghe-C ătălin Coman 

                 



                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                             Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea tarifelor de inchiriere a unor u tilaje apartinand Primariei 
municipiului Falticeni 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
 -expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată 
la nr. 602/13.01.2014;   
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 
603/13.01.2014/.01.2014; 

Având în vedere: 
-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 282, din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-Titlul IX, punctele 192, 193 şi 195 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

In temeiul art. 36, alin. (4), lit. c), art.45, alin. (2), lit. c), art. 47, art. 49 şi art. 115 
alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se stabilesc tarifele de inchiriere a unor utilaje apartinand Primariei 
municipiului Falticeni pentru prestarea unor servicii specifice catre terti, dupa cum 
urmează: 

- Tarif inchiriere - autobasculanta      - 150 lei/ ora; 
- Tarif inchiriere – autospeciala platforma ridicare brat - 150 lei/ ora. 
 Art. 2.  Tarifele pentru închirierea utilajelor catre terti se achită anticipat la 

casieria Primariei municipiului Fălticeni, iar evidenta beneficiarilor serviciului prestat se 
tine in cadrul Directiei tehnice. 
 Art. 3.  Serviciul Impozite şi Taxe si Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

. 
      INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
      prof. Gheorghe-Catalin Coman 

     Avizat, 
                                                                        Secretar municipiu, 

                                                                                          jr. Mihaela Busuioc 



 
              R O M Â N I A                                                        
       JUDEŢUL  SUCEAVA                    Nr.  602  / 13.01.20 14  
    MUNICIPIUL FĂLTICENI  
              P R I M A R 
 
                                                            

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind privind stabilirea tarifelor de inchir iere a unor 

utilaje apartinand Primariei municipiului Falticeni  
 

 
 Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în 

limitele şi în condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are 

în domeniul stabilirii impozitelor şi taxelor locale din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, coroborat cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 44/2004 – privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Primaria municipiului Falticeni detine utilaje pentru executarea lucrarilor specifice 

administrarii si intretinerii patrimoniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale. 

 Aceste utilaje pot fi folosite pentru executarea lucrarilor specifice, dar si pentru 

terti, persoane fizice sau juridice, la solicitarea acestora. 

 In acest sens, am initiat si vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre  privind stabilirea tariferor de inchiriere a unor utilaje apartinand 

Primariei municipiului Falticeni. 

 

 
 
                                                             INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 
 
 
 
 
 
 
 



             R O M Â N I A                                                        
       JUDEŢUL  SUCEAVA  
         MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                    Nr. 603 / 13.01.2014        
    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE           
                        
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind stabilirea tarifelor de inchiriere a u nor utilaje 

apartinand Primariei municipiului Falticeni 
 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, a H.G nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Consiliul Local adoptă 

hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale in limitele şi în condiţiile legii. 

 Municipiul Falticeni a achizitionat utilajele “Autobasculanta” respectiv 

“Autospeciala platforma ridicare brat”. Acestea sunt folosite la realizarea activitatilor 

specifice administrarii si intretinerii patrimoniului public si privat al municipiului Flaticeni . 

 Pentru ca aceste utilaje sa poata fi folosite pentru executarea lucrarilor specifice 

la solicitarea tertilor, persoane fizice sau juridice, propunem aprobarea de tarife de 

inchiriere pentru fiecare utilaj, la calculul tarifelor tinandu-se cont de cheltuielile privind 

combustibilii, piesele de schimb, cheltuielile de amortizare. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Serviciul Impozite şi Taxe locale al 

municipiului Fălticeni propune spre analiză prezentul raport privind stabilirea tariferor de 

inchiriere pentru utilajele aflate in administrarea municipiului Falticeni.  

 
 

 
Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                               Proiect        
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  listei solicitan ţilor care au acces la locuin ţele pentru tineri, 

destinate închirierii, în anul 2014 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                - expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
4172 /24.02.2014;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spatiu locativ, înregistrat la nr. 4173 
/24.02.2014; 
     - prevederile H.C.L. nr. 2 / 29.01.2009 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte si în repartizarea locuintelor pentru tineri, 
destinate inchirierii, în municipiul Falticeni, si a Listei cuprinzand actele justificative  necesare 
completarii dosarelor; avizul favorabil nr. 1662/DPCL/13.01.2009 emis de către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei – Directia Programe Constructii Locuinte; 

În baza prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale 
art. 14, alin. 7, art. 15, alin. 1 si 2 din H.G. nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17,  art. 45, alin. 3 si 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 lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate 
închirierii, în anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. –  Repartizarea  locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, va fi supusă 
aprobării Consiliului Local al municipiului Fălticeni, în ordinea de prioritate stabilită pe baza 
criteriilor de acces aprobate prin H.C.L. nr. 2/20.01.2009 şi avizate de către M.D.R.L. 

Art.3. –  Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 7 zile de la data  afisarii 
listei prevazute la art. 1, iar solutionarea contestaţiilor se va asigura in termen de 15 zile de la 
primire, in conditiile legii. 

Art.4. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate. 
 
                            INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
              Prof.Gheorghe-Catalin Coman   
 

                                                     AVIZAT                                                                                                                                                                                                                          
                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                  jr.Mihaela Busuioc 

 
 



 
            R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
     P R I M A R  
                                                                                                    
                                                                                                
                                                                                                      Nr. 4172/24.02.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre  pentru aprobarea Listei privind solicitan ţii care au acces 

la locuin ţele pentru tineri, destinate închirierii, în anul 2 014 
 

 
  
 Potivit Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele pentru tineri, destinate 
închirierii, fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate de autorităţile 
administraţiei publice locale ale unităţilor administrative – teritoriale în care acestea sunt 
amplasate.  

Repartizarea locuinţelor construite şi date în exploatare prin programele derulate 
de A.N.L. se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice 
locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza unor criterii-
cadru de acces la locuinţe şi, respectiv, de prioritate în repartizarea locuinţelor. 
 În municipiul Fălticeni urmează să fie repartizate un număr de 40 unităţi locative 
(30 apartamente şi 10 garsoniere), situate pe str. Victoriei, f.n., motiv pentru care 
trebuie întocmită şi apobată lista solicitanţilor care au acces la aceste locuinţe. 
 În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisia 
sociala prezinta consiliului local lista solicitanţilor care au acces la locuinţe, iar în urma 
aprobării lista va fi data publicităţii. 

Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe se vor adresa primarului 
în termen de 7 zile de la data afişării, acestea urmând a fi soluţionate în termen de 15 
zile de la primire, în condiţiile legii. 
 Repartizarea efectivă a locuinţelor se va realiza ulterior, după efectuarea 
recepţiei la terminarea lucrărilor şi după preluarea efectivă a locuinţelor de la Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe. 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Listei privind solicitan ţii care au acces la 
locuin ţele pentru tineri, destinate închirierii, în anul 2 014. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                Prof. Gheorghe - C ătălin Coman 



ANEXA
LISTA SOLICITANTILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTELE PENTRU

TINERI, DESTINATE INCHIRIERII. IN ANUL 2014

4
I AFEMEI MARIANA
2 AFILIPOAIE GEORGETA

AGAPE MIHAELA
4 ANANIA RADU PETRU

ANDRIESCU DAVIDEL ANA MARIA
o ATANASOAIE CONSTANTIN
7 ATOMI MIHAI RICARDO
8 AVADANEI ELENA DANIELA

BAISITA POPESCU DIANA ELENA
10 BARGAUANU MARIA FI-ORINA
1 1 BERTEA SIMONA
12 BOLOBITE ANDREEA CAS SENCIUC
13 BOLOBITE VALENTIN
1 4 BOLOHAN CATALIN
15 BORDIANU MARIANA MIHAELA
1 6 BOSTA ANDREEA
17 BUHLEA IOAN CIPRIAN
18 BUJOR ANDREEA CORINA
1 A BURLACU FLORIN
20 CEPOI MARIAN
21 CHELARIU ELENA CLAUDIA
22 CHIPERIVALENTIN
23 CHIRILA GAVRILIU FLORENTIU
24 CHIRUTA TIBERIU NICOLAE
25 CIAUNICA DUMITRU STEFAN
zo COTOC OANA GABRIELA
27 FAINA CIPRIAN
28 FILIP ANDRA ALEXANDRA
29 GAITAN ALINA DANIELA
30 GAVRIL PETRUTA
31 GHERMAN NECULAI FLORIN
32 GONATARIU SIMONA
33 GRIGORAS (GOROVEI) ANGELA
34 GRIGORAS OANAANDREEA
35 GUSA MIRELA
36 HNATIUC COSTINA
37 HUDITA DUMITRU
3B IACOB GEORGETA MARIANA
39 IACOB MUGUREL LIVIU
40 ION CATALIN
41 IONITA MIHAEI COZMIN
42 IONUT MONICA ADRIANA
43 IRIMIA COZMIN CIPRIAN
44 ISACHE GEOREGE
45 JUCAN AN DREEA ALEXAN DRA
45 JUGLEA C TIN PETRU
47 LAZAR ALIN VASILE
48 LIONTE LIVIU



49 LITA ROBERT ANDREI
50 LOGHIN ADRIAN
51 LOZNICERIU MIHAELA
52 LUNGU CIPRIANA
53 LUPU ANDREI VLADUT
54 MANTU FLORINEL SI LACRAMIOARA
55 MAXINEASA VASILE
56 MIHAI MIHAELA
57 MIRON LOREDANA ELENA
58 MOLDOVANU CATERINA ELENA
59 MONORANU MIHAI
60 MOROSANU ANCUTA ELENA
61 MOROSANU CRISTI NA PETRONELA
62 MOROSANU TEODORA GEORGIANA
OJ NECHTFOR (CTOFU) IOANA
64 NECHI FOREASA CEZAR MARIAN
65 NICOLAE MIHAELA
66 NISTOR DAN MIRCEA
67 ONOFREI CATALIN
68 PAIUS BOGDAN ADRIAN
69 PANTEA RAMONA MIRELA
70 PARPALEA DANIELA
71 PINTIL IE DUMITRU
72 RADASANU IOAN BOGDAN
73 RADASANU MIHAI
74 RATA CATALIN RADU
75 ROMANIUC MIHAELA
76 SCURTU-APETRI GHEORGH E
77 SOLDANESCU IOANA CRISTINA
78 STAN ION
79 STETCO ANDREEA DANIELA
80 STOLERIU V VASILE
81 TANISLAVANA MARIA
82 TODIRICA IONUT
83 TOFAN BOGDAN
84 TUDOSA ANDREEA
85 TURCU ANDREEA CAS. ANDREI
86 VALEANU CATALIN
87 VARVAROI IOAN CRISTIAN
88 VASILE T ALEXANDRA
89 VIRLAN ALEXANDRU IONUT
90 VIZITEU MIRCEA

COMPARTIMENT SPATIU LOCATIV

Insp. Cires Marius

Insp. Bejenar Petru


