
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                           Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind organizarea şi desf ăşurarea Programului " Zilele Municipiului F ălticeni" în 
perioada 17 – 20 iulie 2014 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 10023/14.05.2014; 

- raportul de specialitate al DGAOP înregistrat sub nr. 10065/14.05.2014; 
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4,  art.45, alin.2, 
lit.”a” şi art.47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1:  Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului 
Fălticeni", în perioada 17 - 20 iulie 2014, prevăzut în anexa nr. 1;  

Art.2: Se aprobă Acordul de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. 
Events Management Company - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 2;  

Art.3: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 70.000 
lei pentru organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni". 

Art.4: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 22.000 
lei, provenită din încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor şi din sponsorizări, 
pentru aniversarea cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie. 
            Art.5: Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 

Art.6: Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de  
30.000 lei pentru premierea olimpicilor prevăzuţi în anexa nr. 3; 

 Art.7: Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.8: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va urmări 
modul de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului " Zilele 
Municipiului Fălticeni". 
            Art.9: Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică va coordona organizarea 
Programului " Zilele Municipiului Fălticeni. 
 
                             INIŢIATOR 
                               PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                                                                      AVIZAT, 
 SECRETAR MUNICIPIU  
 Jr. Mihaela Busuioc 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

 
                                                                                      
                                                                                         Nr. 10023/14.05.2014        

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind organizarea şi desf ăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului F ălticeni" în perioada 17 – 20 iulie 2014 

 
 Ediţia 2014 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” cuprinde acţiuni şi activităţi 
diverse, dedicate tuturor categoriilor de consumatori ai actului de cultură şi divertismentului. 
 Programul „Zilele Municipiului Fălticeni”, prevăzut în anexa nr. 1 la proiectul de 
hotărâre va fi organizat de Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi Primăria Municipiului 
Fălticeni în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Consiliul Judeţean 
Suceava, Direcţia Judeţeana pentru Tineret si Sport Suceava, Asociaţia Judeţeană Sportul 
Pentru Toţi Suceava,  Centrul Cultural Bucovina şi S.C. Events Management Company - 
S.R.L. 
 Suma propusă a fi alocată în vederea susţinerii programului este de 70.000 lei, iar 
pentru aniversarea cuplurilor la 50 de ani de la căsătorie sumele necesare vor fi utilizate 
din sumele încasate din taxa specială pentru oficierea căsătoriilor şi din sponsorizări. 

      Prin asocierea cu S.C. Events Management Company - S.R.L., Municipiul Fălticeni 
pune la dispoziţia spaţiu pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi de alimentaţie 
publică urmând ca S.C. Events Management Company - S.R.L. să asigure: o scenă 
profesionista (podium, schelă, acoperiş, cort tehnic) în perioada 17 – 20 iulie 2014, să 
contracteze un echipament profesionist de lumini, sunet şi instalaţie fum ce se va monta pe 
scena amplasată în areal, să asigure spectacole, după cum urmează: 18 iulie – Ana Lesko, 
19 iulie – Anda Adam, Corina, 20 iulie – spectacol folcloric.  Tot S.C. Events 
Management Company - S.R.L. va asigura prestaţia în fiecare seară a echipei Karaoke 
Still, va asigura prezenta prezentatorilor evenimentului şi un foc de artificii în data de 2o 
iulie, la inchiderea evenimentului.  
 Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind organizarea şi desf ăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului F ălticeni" în perioada 17 – 20 iulie 2014. 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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                          Nr.  10065/14.05.2014        
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind organizarea şi desf ăşurarea Programului "Zilele 

Municipiului F ălticeni" în perioada 17 – 20 iulie 2014 
   

 
 
În perioada 17 - 20 iulie la Fălticeni se vor desfăşura "Zilele Municipiului Fălticeni", 

eveniment care cuprinde lansări de carte, spectacole de muzică uşoară şi populară, 
Festivalul „Şezătoarea copiilor”, târgul meşterilor populari, activităţi religioase, competiţii 
sportive. 

Vor fi organizate spectacole artistice în care vor evolua cunoscuţi solişti şi formaţii 
de muzică uşoară şi populară, dar şi tinere talente locale. Pe stadionul „Tineretului” va fi 
organizat un turneu internaţional de fotbal feminin, la care vor participa şase echipe din 
România, Ungaria şi Republica Moldova, iar la Sala de sport „Gabriel Udişteanu” se va 
desfăşura un turneu de tenis de masă.  

Duminică, 20 iulie, după Sfânta Liturghie, de la Biserica „Sfântul Ilie” din Fălticeni, va 
avea loc o procesiune religioasă cu Sfinte Moaşte. Tot la Biserica „Sf. Ilie” va fi organizată 
“Nunta de aur”, respectiv sărbătorirea cuplurilor fălticenene care aniversează 50 de ani de 
căsătorie.  

La Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” se va organiza ediţia a IX-a a Festivalului 
– Concurs Folcloric Naţional „Şezătoarea copiilor”, Gala Laureaţilor urmând a avea loc în 
Piaţa „Nada Florilor” şi va fi urmată de un spectacol folcloric.   

În cadrul manifestării "Zilele Municipiului Fălticeni" vor fi premiaţi şi elevii cu rezultate 
bune la olimpiadele şi concursurile şcolare. 

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Fălticeni şi Asociaţia Produs în Bucovina va organiza ce-a de-a doua ediţie a Târgului de 
produse tradiţionale – Alimenta Tradiţional Fălticeni. 
 
 

Director general DGAOP,        
              jurist Paul Buhlea 

 
 
 
 
 



 
                      R O M Â N I A                                                                                                                                                            
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                       Proiect 
                     
                                                              HOTARARE 
                        privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la 
nr. 12787 din 24.06.2014  ;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 12788 din 24.06.2014; 
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si a prevederilor art. 78 si 79 din 
OMFP nr. 720 / 2014 ; 
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;                                 
                                                                   HOTĂRĂŞTE    
 
           Art. 1: Incepand cu data de 1 iulie 2014, activitatile partial finantate din venituri proprii 
Muzeee (Muzeul Apelor, Galeria Oamenilor de seama, Casa Memoriala Mihail Sadoveanu) si 
„Casa de cultura”, vor deveni activitati cu finantare din bugetul local. 

Art. 2: Se aproba majorarea bugetului alocat Colegiului National „Nicu Gane” cu suma de 
57.630 lei, reprezentand sume datorate catre SC Metal Glass SRL, conform sentintei civile nr. 
2569/24.11.2011, definitiva si irevocabila. 
            Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2014, conform Anexei nr. 1. 

Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 2. 

Art. 5: Se aproba alocarea sumei de 7.000 lei din prevederile capitolului 65.02 Cultura, 
recreere, religie pentru decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Coralei „Leon 
Bancila” la Festivalul International „Ion Vidu” de la Lugoj.  

Art. 6: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 3. 
Art. 7: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr.4. 
Art. 8:  Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 9: Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  
            

PRIMAR,  
Prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                                                                           

Avizat,                                                                                            
                                                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                             Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 30.06.2014 
Nr.  



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr.  12787/24.06.2014 
                       PRIMAR               
             
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 
                

   
Rectificarea bugetara cuprinde: 

- La partea de cheltuieli: 
- La nivelul aparatului propriu al primarului  

-  Completarea listei de investitii cu obiectivul „Reabilitare corp C – Colegiul Nicu 
Gane”, in valoare de 54.800 lei. Este necesara realizarea acestui obiectiv de investitii pentru 
darea in functiune a acestui corp de cladire odata cu anveloparea acestuia. 

-  alocarea sumei de 50.000 lei pentru realizarea inventarierii terenurilor apartinand 
Municipiului Falticeni, lucrare derulata conform HG 401/2013 si a Normelor de aplicare a 
Legii nr. 165/2013. 

- majorarea cu 1500 lei a sumei alocate realizarii celor 3 racorduri din zona Piata Nada 
Florilor 

 
- GPP Pinocchio solicita suma de 39.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investitii 
Ëxtindere Gradinita Dumbrava Minunata, fonduri ce vor fi alocate unor lucrari ce nu au fost 
prevazute in proiectul initial.  

 -bugetul Colegiului National Nicu Gane trebuie majorat cu suma de 57.630 lei necesari 
pentru plata sentintei civile nr. 2569/24.11.2011, definitiva si irevocabila. Pentru aceasta 
suma a fost infiintata poprire pe conturile colegiului si ale primariei 

- bugetul activitatilor finantate partial din surse proprii, muzeu si casa de cultura, va fi 
transferat de la 1 iulie in bugetul local, in conformitate cu prevederile OMFP 720/2014 
 

- La partea de venituri: 
- impozit si taxa pe cladiri:  + 57.630 lei; 
- impozit si taxa pe teren : + 24.000 lei; 
- venituri din prestari servicii si alte activitati : + 20.000 lei; 
- diverse venituri: + 53.970 lei 
- venituri din vanzarea unor bunuri : + 95.300 lei 



- impozit pe mijloace de transport : + 138.690 lei. 
- venitui din concesiuni si inchirieri – diminuare cu 164.660 lei. 
 

Corala „Leon Bancila”din Falticeni solicita Consiliului Local sprijinul pentru 
acoperirea cheltuielilor ocazionate de deplasarea la Festivalul International „Ion Vidu” de la 
Lugoj. Propun alocarea sumei de 7.000 lei necesara pentru decontarea cheltuielilor de 
transport. Mentionam ca plata se poate face din prevederile bugetare existente la capitolul 
67.02 Cultura, recreere, religie. 

 
  Mentionam ca in data de 16.06.2014 s-a primit adresa nr. 61229 de la Administratia 

Judeteana a Finantelor Publice Suceava, prin care au fost redistribuite din trimestrul IV, in 
trimestrul II sume defalcate din TVA in valoare de 140.900 lei pentru finantarea drepturilor 
salariale castigate prin hotarari judecatoresti. Pentru a se putea efectua plata imediata a 
acestor sume, respectiv pina la data de 25.06.2014 , asa cum a dispus inspectoratul scolar, s-a 
emis Dispozitia Primarului nr. 413 din 19.06.2014 pe care o supun validarii.  
 
 
 
       Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun 
Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul 
de hotărâre. 
      
 
 
                                                          
                                                        PRIMAR,                                               
                                          Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 
 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            ROMÂNIA                                                  Nr.  12788/24.06.2014                 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
                                                    
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 

   
 
          OMFP nr. 720 din 29.05.2014 stabileste noi norme metodologice privind executia 
bugetelor instituliior publice. In acest context, incepand cu data de 1 iulie 2014, activitatile 
partial finantate din venituri proprii infiintate la nivelul primariilor fara personalitate juridica 
trebuie sa-si schimbe modalitatea de finantare, fie in activitati finantate integral din venituri 
proprii, fie in activitati cu finantare din bugetul local. Intrucat institutiile publice partial 
finantate din surse proprii, aflate in subordinea Primariei Municipiului Falticeni, Muzeele: 
Muzeul Apelor, Galeria Oamenilor de Seama si Casa Memoriala Mihail Sadoveanu si Casa 
de Cultura nu pot fi finantate doar din venituri proprii, acestea vor functiona dupa data de 1 
iulie 2014 cu finantare din bugetul local. Contul de disponibil din Trezorerie deschis pentru 
aceste activitati va fi inchis la data de 30.06.2014, iar de la data de 01.07.2014 incasarile si 
platile se vor derula prin conturi specifice bugetului local. Aceasta modificare impune si 
transferul prevederilor bugetare ale trimestrelor III si IV de pe bugetul institutiilor si 
activitatilor finantate din venituri proprii si subventii in bugetul local. 
 
Rectificarea bugetului local: 
1.Sectiunea de dezvoltare 
- majorarea cu 54.800 lei a valorii alocate pentru reabilitarea corpului C de la Colegiul 

Nicu Gane, astfel incat, pe linga lucrarile de anvelopare, deja aprobate, sa se execute si 
alte lucrari strict necesare pentru punerea in functiune a acestui corp de cladire 

- alocarea sumei de  39.000 lei pentru finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitii 
„Extindere Gradinita Dumbrava Minunata”. Mentionam ca este necesara efectuarea 
unor lucrari ce nu au fost prevazute in proiectul de extindere: instalatiile electrice, 
sanitare si de incalzire, scara exterioara de incendii si amenajarea retelei pluviale. 

- Suplimentarea cu 1.500 lei a sumei alocate pentru realizarea celor trei racorduri electrice 
ce deservesc Piata Nada Florilor. Mentionam ca suma initiala nu este suficienta deoarece 
valoarea avizelor a fost ridicata. 
Majorarea cheltuielilor se poate realiza pe seama incasarilor realizate din vanzarea unor 

bunuri apartinand domeniului privat.  
 



2. Sectiunea de functionare 
 
- Majorarea cu 57.630 lei a bugetului alocat Colegiului National „Nicu Gane”, 

reprezentand sume datorate catre SC Metal Glass SRL, conform sentintei civile nr. 
2569/24.11.2011, definitiva si irevocabila. 

- Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii prevazute la capitolul 51.02 Autoritati 
executive cu suma de 50.000 lei necesara pentru executarea lucrarilor de inventariere a 
terenurilor UAT Falticeni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013. 
     Majorarea cheltuielilor se poate realiza pe seama incasarilor realizate din venituri ale 
bugetului local reprezentand impozite si taxe. 

 
Unitatile de invatamant au solicitat virari de credite in cadrul prevederilor 

trimestrului III, intre articole bugetare, acestea fiind necesare bunei functionari. 
 

  
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, pe 
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
 
 
                                               DIRECTOR EXECUTIV, 
                                            Ec. Bulaicon Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
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. 12743/24.06.2014; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 12744/24.06.2014; 
 - cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor aferente constructiilor; 

- 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 suprafaţei de 12 m.p. teren, situată pe str.Dimitrie 
Leonida, f.n.(zona bl. 4) , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa 
nr. 1 , cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în 
conditiile legii, respectiv d-na ONEA LAVINIA-MARIA, domiciliată în municipiul Fălticeni, 
str.Dimitrie Leonida, bl. 4, sc. A, ap. 1. Preţul de vânzare se stabileşte în cuantum de 1.200 
lei . 
        Art. 2.  - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 6 m.p. teren, situată pe str.Dimitrie 
Leonida, f.n.(zona bl. 4) , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa 
nr. 2 , cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în 
conditiile legii, respectiv d-l DASCĂLU COSTICĂ, domiciliat în municipiul Fălticeni, 
str.Dimitrie Leonida, bl. 4, sc. A, ap. 4. Preţul de vânzare se stabileşte în cuantum de 600 
lei . 
       Art. 3.  - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 9 m.p.  teren, situată pe str. Ana 
Ipătescu, f.n. , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 3 , cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-l PLEŞCAN PETRU–DARIUS, domiciliat în municipiul Fălticeni, B-dul 2 
Grăniceri, bl. 9, sc. B, ap. 13. Preţul de vânzare se stabileşte în cuantum de 2.997 lei . 
        Art. 4.  - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 564 m.p.  teren, situată pe B-dul 2 
Grăniceri, f.n. , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 4 , cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-l JILAVU ANDREI, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Broşteni, nr. 7. 
Preţul de vânzare se stabileşte în cuantum de 58.100 lei . 
         Art. 5.  - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 28 m.p. teren, situată pe str.Ana 
Ipătescu, f.n.(garaj nr. 30) , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în 



anexa nr. 5 , cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei 
autorizate în conditiile legii, respectiv d-l BULAI TEOFIL, domiciliat în municipiul Fălticeni, 
str.Republicii, bl. 42, sc. B, ap. 6. Preţul de vânzare se stabileşte în cuantum de  3.300 lei . 
          Art. 6.  - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 6 m.p. teren, situată pe 
str.Republicii, f.n.(zona bl. 44) , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în 
anexa nr. 6 , cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei 
autorizate în conditiile legii, respectiv d-l JITARU VASILE, domiciliat în municipiul Fălticeni, 
str.Republicii, bl. 44, sc. B, ap. 2. Preţul de vânzare se stabileşte în cuantum de 950 lei . 
          Art. 7.  (1) Se aprobă vânzarea suprafaţei de 561 m.p . de teren, situata pe 
str.Crisan, nr. 3C , proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzuta în anexa nr. 7 , 
cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarii constructiei autorizate în 
conditiile legii, dupa cum urmeaza: 

1.  d-l BOAMBA MIHAI  - suprafaţa de 102 m.p. teren(CP 37060) si cota de ¼ din 
suprafata de 156 m.p .(CP 37063) –  43,60 lei/m.p .; 

2. d-l COMAN MURES  - suprafaţa de 101 m.p. teren(CP 37064) si cota de ¼ din 
suprafata de 156 m.p .(CP 37063) –  43,60 lei/m.p .; 

3. d-na PIRVAN DORINA-ELENA  - suprafaţa de 101 m.p. teren(CP 37062) si cota de ¼ 
din suprafata de 156 m.p .(CP 37063) -  43,60 lei/m.p .; 

4. d-na BALTOI AURICA  - suprafaţa de 101 m.p. teren(CP 37061) si cota de ¼ din 
suprafata de 156 m.p .(CP 37063) – 43,60 lei/m.p .; 

                (2) Pretul terenurilor prevazute la alin. (1) se achită în 8 rate trimestriale egale, 
începând de la data autentificarii contractelor de vânzare-cumparare. 

       Art. 8.  – Rapoartele de evaluare  întocmite de către S.C. REVAL S.R.L. 
Suceava, in baza carora au fost stabilite preturile de vanzare a terenurilor, sunt prevazute 
in anexele nr. 8 – 14.  

     Art. 9.  – La data încheierii în formă autentică a contractelor de vânzare se 
reziliază contractele de concesiune încheiate între Primăria municipiului Fălticeni şi 
cumpărătorii terenurilor. 
                 Art. 10 - 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. 11 -  Anexele nr. 1 – 14 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
                Art. 12 -  Prevederile art. 2, pct. 10 din H.C.L. nr. 56/29.05.2013 se abrogă. 

      Art. 13 - Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 
                            INIŢIATOR, 
                              PRIMAR 
           prof. Gheorghe C ătălin Coman                                                       AVIZAT                               

                                                                                          Secretar mun icipiu 
                                                                                         jr. Mihaela B usuioc  

 
 
 
 
 
 
 



 
 R O M Â N I A  

                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
                                                                                           Nr.  12743/24.06.2014 
 

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 12 m.p. teren, situată pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona bl. 4)  –  
1.200 lei; 

2. suprafaţa de 6 m.p.   teren, situată pe str.Dimitrie Leonida, f.n.(zona bl. 4)  –     600  
lei; 

3. suprafaţa de 564 m.p.  teren, situată pe B-dul 2 Gr ăniceri, f.n. –  58.100 lei; 
4. suprafaţa de 9 m.p.  teren, situată pe str. Ana Ip ătescu, f.n. –  2.997 lei. 
5. suprafaţa de 28 m.p. teren, situată pe str.Ana Ip ătescu, f.n.(garaj nr. 30) - 3.300 lei; 
6. suprafaţa de 6 m.p. teren, situată pe str.Republicii, f.n.(zona bl. 44) – 950 lei; 
7. suprafaţei de  561 m.p . de teren, situata pe str.Crisan, nr. 3C – 43,60 lei/m.p. 

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. 12744/24.06.2014 

 
 
 

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 

 
 
 
 

 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 cele  sapte suprafeţe de teren, supuse vânzării, nu pot face 
obiectul unei licitaţii publice întrucât sunt aferente unor construcţii – proprietatea privată a 
personelor fizice/juridice, considerăm legală şi oportună vânzarea unor suprafe ţe 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă în municipiul 

Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată   la  nr. 10703/23.05.2014; 
            - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
10704/23.05.2014;  
            - referatul de anchetă socială întocmit de către Serviciul Public de Asistenţă Socială 
şi înregistrat sub nr. 10570/22.05.2014; 
             - procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea 
Municipiului Fălticeni, înregistrat sub nr. 10653/23.05.2014; 
            În baza prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, 
alin. 3 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 prin închiriere a unei locuinţe sociale situată în 
municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8, doamnei Munteanu Diana-Mihaela. 
    Art.2:   Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 
perioadei pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare, conform 
prevederilor legale. 
               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 
                                                                                jr. Mihaela Busuioc 

                         
 
                     



                        R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
             P R I M A R                                                    
   
                                                                                                       Nr.  10703/23.05.2014                                                         

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind  repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale 

situat ă în municipiul F ălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8 
 

 
 
 Potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, „ consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe 
teritoriul unităţilor administrativ – teritoriale”. 
 Unitatea locativă situată pe strada Victoriei, bl. 72, ap. 8 are destinaţia de locuinţă 
socială şi a făcut obiectul contractului de închiriere încheiat cu d-l Cristina Sorin.  Acesta a 
solicitat rezilierea contractului de închiriere prin cererea înregistrată la nr. 
10290/16.05.2014. 
 Conform procesului-verbal încheiat în data de 23.05.2014 în cadrul şedinţei Comisiei 
de repartizare a unităţilor locative, proprietatea municipiului Fălticeni, apartamentul a fost 
propus spre repartizare doamnei Munteanu Diana-Mihaela, acesta întrunind condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: 

- venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, să fie sub nivelul 
câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică în luna anterioară celei în care se analizează cererea; 

- să nu deţină în proprietate o locuinţă; 
- să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; 
- să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei 

locuinţe; 
- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. 

Durata contractului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuin ţe sociale situat ă 
în municipiul F ălticeni, str. Victoriei, bl. 72, ap. 8. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                     Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 
 

 
 



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

                                                                                                         
                                                                                                                 Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unei locuin ţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 
administrarea Municipiului F ălticeni 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată   sub  nr. 12906/25.06.2014; 
            -  referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 12907/25.06.2014; 
             -  procesul – verbal al comisiei de repartizare a unităţilor locative înregistrat sub nr. 
12905/25.06.2014      ; 
            În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale prevederilor art. 42 şi 43 din  Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 În conformitate cu ;prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, 
alin. 1 şi art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
               Art.1:  Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 
situată în municipiul Fălticeni, str.Topitoriei, bl. 2,  ap. 33, d-lui Lupu Andrei – Ionuţ. 
               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 

                                                                               Jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL   FĂLTICENI                   
                 CONSILIUL LOCAL              
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                    Proiect                                                                                                                                                                           

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea 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. 12742/24.06.2014;  
        -   referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Fălticeni,  înregistrat la nr. 12707/24.06.2014; 
        -  prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 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 modificarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr.17/28.02.2014, în sensul diminuării 
suprafeţei înscrise la poziţia nr. 419, de la 35 m.p. la 27 m.p., conform contractului de 
concesiune nr. 349/20.01.1999 şi planului de situaţie prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2:  Prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 se modifică în mod corespunzător.  
          Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

  
                          INIŢIATOR 
                            PRIMAR 
       Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
  
                                                                                                     A V I Z A T 
    SECRETAR MUNICIPIU               
   Jr.  Mihaela Busuioc  
                                                                     
                            

 

 



                            ROMÂNIA  

              JUDEŢUL SUCEAVA 
           MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                        PRIMAR 
                                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                   Nr. 12742/24.06.2014 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imo bile care 

apar ţin domeniului privat al Municipiului F ălticeni 
 
 
   

 Având în vedere cererea d-lui Dumitruţ Mircea, înregistrată sub nr. 

10943/28.05.2014, prin care solicită o adeverinţă care să ateste faptul că suprafaţa de 27 

m.p. situată pe str. Stadion Sportiv se află în domeniul privat al municipiului, s-a constatat 

că la poziţia nr. 419 din anexa la HCL nr. 17/28.02.2014  este înscrisă  o suprafaţa mai 

mare, respectiv  de 35 m.p. 

 Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 

Fălticeni s-a deplasat în teren şi a constatat faptul că suprafaţa reală deţinută de către dl. 

Dumitruţ Mircea este suprafaţa de 27 m.p., conform contractului de concesiune nr. 

349/20.01.1999, motiv pentru care se impune modificarea poziţiei nr. 419 din anexa la HCL 

nr. 17/28.02.2014, în sensul diminuării suprafeţei înscrise la 27 m.p. 

 În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind modificarea Inventarului bunurilor imobile care apa rţin domeniului privat al 

Municipiului F ălticeni. 

 

                                                              
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe C ătălin Coman 
 
 
 



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                                     Proiect 
           

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru luna MAI 2014  

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
    -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 12558/23.06.2014; 

-   raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 12559/23.06.2014;               
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 12348/2014, 11873/2014, 

11868/2014, 11810/2014, 11869/2014, 12458/2014, 11945/2014 şi nr. 12575/2014;  
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului  nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice şi 
ale anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a,  art. 45, alin. 2, lit. a 
şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
         Art.1:  Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită 
cheltuieli de deplasare pentru luna MAI 2014, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
         Art.2: Drepturile menţionate la art. 1 se vor deconta din sumele defalcate din TVA, 
conform prevederilor anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 
2014, iar diferenţa  se va suporta din bugetul local al municipiului Fălticeni. 
         Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 
                            
                            
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             prof. Gheorghe C ătălin Coman             

 
       A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     jr. Mihaela Busuio c 
                                                          



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                         PRIMAR                                                                
                            
                                                                                       
                                                                                                    Nr. 12558/23.06.2014 

 
              EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice 
pentru  luna MAI 2014  

    
Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

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

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

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de opt unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2014, suma totală fiind de  7.015 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din sumele defalcate din TVA, conform 
prevederilor anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, iar 
diferenţa  se va suporta din bugetul local al municipiului Fălticeni.  

În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea decont ării navetei cadrelor didactice pentru 
luna MAI 2014. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                             
                         
                             
 



                          ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direc ţia economic ă 
 

                                                                                                                                     
   Nr. 12559/23.06.2014 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre  privind aprobarea decont ării 

navetei cadrelor didactice pentru luna MAI 2014  
 

 
 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun spre 
aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de 
deplasare.  
          Potrivit Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 finanţarea cheltuielilor 
pentru naveta cadrelor didactice se asigură parţial din sume defalcate din TVA, conform 
anexei nr. 5, iar diferenţa din bugetul local al municipiului Fălticeni. 
           Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pe 
lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate sume din 
veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de opt unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna MAI 2014, suma totală fiind de                                                        
7.015 lei.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             



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

 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea unit ăţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/aprilie 

2014 

1. Colegiul   tehnic  “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

14 2448,93 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

23 2234 lei 

3. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

2 58 lei 

4. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

3 256 lei 

5. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

4 576 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 474 lei 

7.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

5 768 lei 

8.  G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 200  lei 

 
Notă: Sumele prevăzute în anexă  reprezintă valoarea integrală a cheltuielilor cu naveta, 
urmând ca plata să se efectueze conform prevederilor art. 2 din hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                           
                                                                                                                 
                                                                                                                            Proiect 
          

HOTĂRÂRE 
 privind închirierea prin licita ţie public ă deschis ă a 13 parcele de teren, proprietatea 
public ă a municipiului F ălticeni, în vederea amenaj ării unor construc ţii provizorii cu 

destina ţia magazie 
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 12784/24.06.2014; 

- raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat 
la nr. 12785/24.06.2014; 
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 a 13 
parcele de teren, în suprafaţă de 6 m.p. fiecare, situate pe str. Nicolae Beldiceanu (în zona 
blocului nr. 3), proprietatea publică a municipiului Fălticeni, pentru amenajarea unor 
construcţii provizorii cu destinaţia magazie. 
          Art.2:  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă prevăzută la art. 1, 
conform anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei prevăzute la art. 1 se stabileşte în cuantum de 12 
lei/m.p./an, iar durata termenului de închiriere este de 5 ani, începând cu data semnării 
contractului, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor. 
          Art.4:    Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
                         INIŢIATOR 
                            PRIMAR 
          Prof. Gheorghe C ătălin Coman 

              
AVIZAT  

                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                        Jr. Mihaela Bu suioc  
 



 
 
   R O M Â N I A  

                 JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                    CONSILIUL LOCAL                                                                                                                            
                                                                                                                        
 
                                                                                                                     Proiect                               

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documenta ţiei de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - 
lotizare teren în vederea construirii de locuin ţe, str. Pictor Aurel B ăeşu, f.n., 

Municipiul 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.  10514/21.05.2014;  
             -  raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, 
înregistrat la nr. 10515/21.05.2014; 
            -   cererea d- nei Bîrzu Rodica înregistrată la nr. 10492/21.05.2014; 

În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin.2, lit. e 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 documentaţia de urbanism” PUZ – Plan Urbanistic Zonal – 
lotizare teren în vederea construirii de locuinţe, str. Pictor Aurel Băeşu, f.n., Municipiul 
Fălticeni, pe terenul în suprafaţă de 7196 mp, proprietatea numiţilor Bîrzu Rodica şi Vasile 
şi Seşan Radu, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2.   –  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             prof. Gheorghe C ătălin Coman             

 
       A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     jr. Mihaela Busuio c 


