
                               ROMÂNIA            
                    JUDEŢUL  SUCEAVA      
                 MUNICIPIUL  FĂLTICENI             
                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                                           
                                                                                                                   
 
                                                                                                                                        Proiect                         

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri 

destinate închirierii din Municipiul Fălticeni 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;  
Având în vedere:  
                -  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
22658/24.10.2014;  
                - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 22659 
/24.10.2014; 
                -   procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea municipiului 
Fălticeni, înregistrat sub nr. 22581/24.10.2014; 

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, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 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 de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii din Municipiul Fălticeni, conform anexei nr. 1. 
            Art.2. –  Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din 
Municipiul Fălticeni, situate pe str. Victoriei, f.n., conform anexei nr. 2. 
           Art.3. –    Listele prevăzute la art. 1 şi 2  pot fi contestate în termen de 7 zile de la afişare. 
           Art.4. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura 
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare. 
            Art.5. –   Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire 
în condiţiile legii. 
            Art.6.  –   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.7. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului 
Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

 
 

                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 

    Prof. Gheorghe-Cătălin Coman    
 
                                                                                          A V I Z A T 

    SECRETAR MUNICIPIU               
   Jr.  Mihaela Busuioc 
                      



R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FALTICENI 
PRIMAR 

Nr. 22658 din 24.10.2014 
 
 

E X P U N E R E    D E   M O T I V E 
la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a 

locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din municipiul Fălticeni 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul  
local „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind … locuinţele sociale şi 
celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în 
administrarea sa”.  
 Potrivit art. 15, alin. 6 şi 7 „Lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin 
preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate…, urmărindu-se asigurarea spaţiului 
locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii 
excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă 
se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de 
persoane. 

Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local, 
consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului 
autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul 
sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu 
privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la 
alin. (4).” 

La data de 17.07.2014 a fost semnat Protocolul de predare-primire a obiectivului de 
investiţii – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii: str. Victoriei, f.n., cu 40 u.l., 
P+3E+M, Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava, încheiat între Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe şi Primăria Municipiului Fălticeni. 

  Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Falticeni proiectul 
de hotarare privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii din municipiul Fălticeni. 
  
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 













                          ROMÂNIA                                PROIECT                                           
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            
                      FĂLTICENI       
 
                                  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 

la data de 30.09.2014 
 

 
              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 

22588 din 24.10.2014 ; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, 

înregistrat la nr.  22589 din 24.10.2014; 
         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
         În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 
 
                                                     HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2014, conform Anexei 
nr.1. 
         Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral sau 
partial din venituri proprii la data de 30.09.2014, conform Anexei nr.2. 
         Art. 3 – Anexele nr. 1 –2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 4 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
 
 
           

INIŢIATOR 
                                              

PRIMAR, 
                                                         Prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                         AVIZAT                                             
                                                                                                    
                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                      Mihaela Busuioc 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr. 22588 / 24.10.2014 
                       PRIMAR         
       
 
 
             
                                                   EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului  
Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2014 

 
 

          În vederea asigurării echilibrului financiar şi pentru a nu înregistra plăţi restante, 
execuţia bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităţilor deliberative.  
         Din analiza conturilor de execuţie prezentate în anexele la Proiectul de hotărâre 
rezultă că se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum urmează: 

- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului local:  2.302.748 lei; 
- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor publice si activitatilor 

finanţate integral sau partial din venituri proprii: 1.243.442 lei. 
În cadrul bugetului local, s-a realizat o încasare mai bună a veniturilor, ca urmare 

a activitatii serviciului de impozite si taxe cu privire la urmarirea si recuperarea 
creantelor dar si a cresterii cuntumului impozitelor si taxelor locale. 
         Excedentul secţiunii de funcţionare şi disponibilul rămas din anul precedent vor 
asigura resursele financiare pentru efectuarea plăţilor programate în bugetul aprobat, 
astfel încât nu este necesară o redimensionare a prevederilor bugetare, în sensul 
diminuării cheltuielilor. 
        Pe parcursul execuţiei bugetare, dacă încasările vor fi mai mari decât veniturile 
programate în buget, vom putea majora şi cheltuielile bugetare în funcţie de priorităţi.  
         
 
 
 
 
         
                                                         PRIMAR, 
                                   Profesor Gheorghe Cătălin Coman 
                  
 
 
 



 
.                       ROMÂNIA                                                                      Nr. 22589 / 24.10.2014 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului 

Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2014 
 

        În scopul asigurării obligaţiilor asumate de unităţile administrativ-teritoriale şi 
pentru a evita situaţiile de criză financiară şi insolvenţă, trimestrial se analizează 
conturile de execuţie bugetară pe cele două secţiuni: de funcţionare şi de dezvoltare. 
       Pentru primele 3 trimestre ale anului 2014, veniturile încasate au asigurat în 
totalitate cheltuielile secţiunii de funcţionare. De asemenea, şi execuţia bugetelor 
instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din 
venituri proprii s-a încheiat cu excedent pentru secţiunea de funcţionare. Situaţia 
detaliată pe capitole este prezentată în anexele nr. 1 – 2 la Proiectul de hotărâre. 
       În privinţa secţiunii de dezvoltare, cheltuielile au ca sursă de finanţare în principal 
excedentul anului 2013. 
      Situaţia comparativă cu perioada similara a anului precedent a execuţiei bugetului 
local se prezintă sintetic după cum urmează: 
     I. VENITURI                                                                                                     -lei- 

                          Denumire indicator Cod 
indicator 

Incasări 
realizate  

trim.I-III 2014 

Incasări 
realizate 

trim.I-III 2013 
Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii 03.02 110.550 145.018 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 5.781.437 4.762.324 
Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 3.553.483 3.159.173 
Sume defalcate din TVA 11.02 20.381.613 18.336.240 
Taxe pe servicii specifice 15.02 1.252 732 
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

16.02 1.404.898 1.346.723 

Venituri din proprietate 30.02 575.868 623.892 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 219.534 202.432 
Venituri din taxe administrative 34.02 196.233 187.282 
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 570.639 429.953 
Diverse venituri  36.02 241.226 83.016 
Donaţii şi sponsorizări 37.02 87.900 53.750 
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 341.492 164.126 
Sume din excedent pentru finanţarea Secţiunii 
de dezvoltare 

40.02 2.873.034 1.191.524 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 42.02  2.998.364            621.802 



  - pentru Spitalul Municipal 
  - pentru încălzirea cu lemne 
  - pentru mediatorul sanitar 

2.985.000 
1.664 

11.700 

574.000 
37.572 
10.230 

Total venituri, din care: 
    - Venituri proprii 

 39.337.523 
15.869.646 

31.307.987 
12.296.196 

           II. CHELTUIELI 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Plăţi 

efectuate 
pina la 

30.09.2014 

Plăţi 
efectuate 
pina la 

30.09.2013 
Autorităţi publice 51.02 2.286.944 2.021.006 

Alte servicii publice generale 54.02 212.907 202.165 
Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 361.549 301.882 
Învăţământ 65.02 21.264.772 19.181.367 
Sănătate 66.02 3.208.957 676.983 
Cultură, recreere, religie 67.02 1.931.491 1.440.734 
Asigurări şi asistenţă socială 68.02 928.021 1.093.062 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.420.633 2.591.511 
Protecţia mediului 74.02 348.897 631.056 
Transporturi 84.02 4.070.604 1.761.428 
Total cheltuieli  37.034.775 29.901.195 

        Excedent din execuţia bugetului local pina la 30.09.2013:        2.302.748 lei 
        Excedent neutilizat din execuţia anului 2012:                            2.397.692 lei 
                         Total excedent la 30.09.2014:                                      4.700.440 lei 
          Se observă o creştere a veniturilor proprii încasate cu 3.573.450 lei. 
         La partea de cheltuieli, cea mai importantă majorare (de 4,74 ori) este la capitolul 
66.02 „Sanatate” datorita cresterii finanţării primite pentru lucrările executate la 
Spitalul Municipal.  

Cheltuielile capitolului 84.02 „Transporturi” au inregistrat o crestere 
semnificativa, fiind la nivelul a 231% fata de cele ale anului precedent. Cheltuielile 
efectuate au fost cu repararea si intretinerea strazilor si trotuarelor de pe raza 
municipiului, construirea podului de la Tarna Mare, plata avizelor, studiilor si a 
proiectului tehnic pentru reabilitarea strazii Sucevei. 

Cu 34% au crescut cheltuielile capitolului 67.02” Cultura, recreere, religie”, 
deoarece, in plus fata de anul trecut, au fost efectuate investitii in suma de 343.046 lei 
constand in: lucrari de reabilitare la Casa de Cultura, instalatie de sonorizare pentru 
Casa de Cultura, pontonul din zona Nada Florilor. In suma de 122.422 lei au fost 
efectuate plati in cadrul proiectului „ Infiintare infrastructura de agrement Nada 
Florilor”. 

Cresteri de pina la 20% au inregistrat si cheltuielile de la capitolele 61.02 
„Ordine publica”, 51.02 „Autoritati executive”, 65.02 „ Invatamant” si 54.02 
„Serviciul de evidenta persoanelor”. Cresterea cheltuielilor de la capitolul 65.02 



„Invatamant”, are ca si cauze: plata drepturilor de personal din hotarari judecatoresti, 
in cota mai mare decat in anul precedent, precum si a cheltuielilor cu investitiile la 
unitatile de invatamant care au crescut fata de perioada similara a anului precedent de 
1,84 ori, respectiv cu 729.161 lei. In acelasi timp, cheltuielile cu bunuri si servicii ale 
unitatilor de invatamant au scazut datorita economiilor realizate. 

Au scazut semnificativ cheltuielile capitolului 74.02 „Protectia Mediului”, 

intrucat amenajarea platformei de stocare temporara a deseurilor, a dus la scaderea 
cheltuielilor cu transportul deseurilor. Scadere au inregistrat si cheltuielile capitolelor 
70.02 „ Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, datorita economiilor cu energia 
consumata pentru sistemul de iluminat public, si 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”. 
Cheltuielile cu „Asistenta sociala in caz de invaliditate” sunt mai mici, in ciuda 
cresterii numarului de beneficiari, intrucat cheltuielile cu indemnizatiile sunt mai mici 
decat in cazul in care persoana cu handicap opteaza pentru un insotitor. Cu toate 
acestea, in urma solicitarilor repetate, incepand cu 1 octombrie au fost angajati 45 de 
insotitori ai persoanelor cu handicap. In luna noiembrie si decembrie cheltuielile pe 
acesta diviziune bugetara vor fi mai mari, dar, in acelasi timp, a crescut si ponderea 
sumelor alocate de la bugetul de stat cu acest scop, de la 75% la minim 90%. 
          În privinţa activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la data de 
30.09.2014, pentru activitatea desfăşurată la Piaţa Agroalimentară/Bazar disponibilul 
în cont este de 480.069,59 lei, pentru activitatea autofinanţată a Spitalului Municipal, 
disponibilul este de 4.590.602 lei, iar pentru activităţile finanţate din venituri proprii de 
către unităţile de învăţământ, în contul de disponibil este suma totală de 101.669 lei.  
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, veniturile Secţiunii de funcţionare au acoperit în totalitate cheltuielile de 
funcţionare pe fiecare tip de buget.  

La data de 30.09.2014, la nivelul Municipiului Falticeni, nu se inregistreaza 
plăţi restante.  

 
           
                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                     Ec. Maria Bulaicon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ROMÂNIA                                                                                                                 Anexa nr.1 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                       la 
H.C.L.nr......./.................. 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
                                              CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 
                                                                         la data de 30.09.2014       
      I. VENITURI                                                                                                                  -lei- 

                          Denumire indicator Cod 
indicator 

Prevederi 
bugetare 
anuale 

Prevederi 
bugetare 
cumulate 

Incasări 
realizate 

Total venituri               
 

 49.897.050 40.971.100 39.337.523 

I. Veniturile secţiunii de funcţionare, din 
care: 

 41.125.630 32.798.720 32.611.394 

Impozitul pe venituri din transferul 
proprietăţii 

03.02 109.450 109.450 110.549 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit 

04.02 7.400.590 5.917.190 5.781.437 

Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 4.148.120 3.952.120 3.553.482 
Sume defalcate din TVA 11.02 28.296.010 21.508.300 20.381.613 
Taxe pe servicii specifice 15.02 1.250 1.250 1.252 
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

16.02 1.812.650 1.598.650 1.404.899 

Venituri din proprietate 30.02 614.750 582.720 575.868 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 271.000 261.000 219.534 
Venituri din taxe administrative 34.02 597.000 585.000 196.233 
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 592.760 542.920 570.639 
Diverse venituri 36.02 575.390 507.420 241.226 
Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 87.900 87.900 87.900 
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu 
semnul minus)* 

37.02.03 -3.467.240 -2.877.200 -526.602 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care:   
  - pentru încălzirea cu lemne 
  - pentru mediatorul sanitar 

42.02 86.000 
72.000 
14.000 

22.000 
10.000 
12.000 

13.364 
1.664 

11.700 
II. Veniturile secţiunii de dezvoltare, din 
care: 

 8.771.420 8.172.380 6.726.129 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare  37.02.04 3.467.240 2.877.200 526.602 
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 304.180 295.180 341.492 
Sume din excedentul bugetului local pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare (se 
evidenţiază doar în execuţie) 

40.02 0 0 2.873.035 

Subvenţii de la bugetul de stat - pentru 
Spitalul Municipal 

42.02 5.000.000  5.000.000 2.985.000 

       



          II. CHELTUIELI 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Prevederi 
bugetare 
anuale 

Credite 
bugetare  

Plăţi 
efectuate 

 
Total cheltuieli 
 

 58.913.050 49.982.740 37.034.775 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
- Fonduri de rezervă 
- Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice-Instituţii de 
cultură 

- Asistenţă socială 
- Alte cheltuieli 
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent 

 
10 
20 
50 
51 

 
57 
59 
85 

41.147.630 
27.379.950 
10.562.930 

563.500 
469.860 

 
1.298.600 

875.000 
-2.210 

32.809.720 
21.094.540 

9.155.830 
444.500 
430.860 

 
914.600 
771.600 

-2.210 
 

30.521.176 
20.776.203 

7.751.277 
0 

393.477 
 

852.557 
751.727 

-4.065 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice-Spital Municipal 
- Alte transferuri-Asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară 
- Proiecete cu finantare FEN 
- Cheltuieli de capital 

 
51 

 
55 

 
56 
70 

17.765.420 
5.130.000 

 
750.100 

 
4.195.000 
7.690.320 

17.173.020 
5.130.000 

 
750.100 

 
3.964.000 
7.629.020 

6.513.599 
3.064.725 

 
10.706 

 
122.423 

3.315.745 
Autorităţi publice: 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

51.02 3.499.800 
3.439.800 

60.000 

2.836.300 
2.776.300 

60.000 

2.286.944 
100.000 

0 
Alte servicii publice generale: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

54.02 862.950 
862.950 

681.400 
681.400 

 

212.907 
212.907 

- 
Ordine publică şi siguranţă naţională: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

61.02 474.750 
470.750 

4.000 

380.300 
376.300 

4.000 

361.549 
357.550 

3.999 
Învăţământ: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

65.02 28.547.730 
26.280.330 

2.267.400 

22.341.930 
20.135.830 

2.206.100 

21.264.772 
19.670.047 

1.594.725 
Sănătate: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.02 5.351.570 
221.570 

5.130.000 

5.302.570 
172.570 

5.130.000 

3.208.957 
144.232 

3.064.725 
Cultură, recreere, religie: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.02 6.966.900 
1.950.980 
5.015.920 

6.450.950 
1.666.030 
4.784.920 

1.931.491 
1.466.022 

465.469 
Asigurări şi asistenţă socială: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

68.02 1.517.850 
1.517.850 

1.065.190 
1.065.190 

 

928.021 
928.021 

- 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 70.02 3.629.150 3.276.090 2.420.633 



- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

2.636.150 
993.000 

2.283.090 
993.000 

1.943.149 
477.484 

Protecţia mediului: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

74.02 1.303.350 
453.250 
850.100 

895.800 
345.800 
550.000 

348.897 
337.921 

10.976 
Transporturi: 
- Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

84.02 6.753.000 
3.308.000 
3.445.000 

6.753.000 
3.308.000 
3.445.000 

4.070.604 
3.174.383 

896.221 
          Excedent total:                                    2.302.748 lei, din care: 
 
            Excedent secţiunea de funcţionare:   2.090.218  lei 
            Excedent secţiunea de dezvoltare:        212.530  lei 
       
 

Ordonator principal de credite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ROMÂNIA                                                                                                     Anexa nr. 2 
     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                              la H.C.L. 
nr......./30.10.2014 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONTUL DE EXECUŢIE 
AL INSTITUŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL 

DIN VENITURI PROPRII la data de 30.09.2014 
     I. VENITURI                                                                                                            -
lei- 

Denumire indicator Cod 
indicator 

Prevederi 
bugetare 

Încasări 
realizate 

Total venituri, din care: 
- Spitalul Municipal 
- Piaţa Agroalimentară-Bazar 
- Unităţi de învăţământ 
- Institutii culturale partial finantate (muzee 

+ casa de cultura) 

 21.012.480 
18.470.270 

800.400 
1.274.950 

222.860                                                         

17.480.562 
15.564.179 

713.487 
784.968 
417.928 

Secţiunea de funcţionare:  15.589.210 14.303.739 
Venituri din proprietate 30.10 683.010 590.789 
Venituri dindobanzi 31.10 1.000 928 
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.10 14.616.940 12.399.524 
Diverse venituri 36.10 150.400 133.148 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare 

37.10             -293.000 -4.127 

Sume utilizate de administratiile locale din 
excedentul anului prec pentru sect de functionare 

40.10 - 790.000 

Subventii pentru institutiile publice culturale 43.10 430.860 393.477 
Secţiunea de dezvoltare:  5.423.270 3.176.823 
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 293.000 4.127 
Sume utilizate de administratiile locale din 
excedentul anului prec pentru sect de dezvoltare 

40.10 - 107.699 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 270 272 
Subventii de capital pentru spital 43.10 5.130.000 3.064.725                               

     II. CHELTUIELI                                                                                                    - lei- 
Denumire indicator Cod 

indicator 
Credite 

bugetare 
Plăţi efectuate 

Total cheltuieli, din care:  22.591.730 16.237.120 
Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 
- Burse 
- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent (pt. spital) 

 
10 
20 
59 
85 

16.671.660 
9.275.050 
7.354.410 

51.000 
-8.800 

13.033.016 
8.689.950 
4.318.619 

                          33.154 
-8.707 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 
- Cheltuieli de capital 

 
70 

5.920.070 
5.920.070 

3.204.104 
3.204.104 

Învăţământ 65.10 1.423.700 849.208 



 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

1.379.700 
44.000 

849.208 
- 

Sănătate – Spitalul Municipal 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

66.10 19.900.770 
14.271.500 

5.629.270 

14.462.696 
11.297.862 

3.164.834 
Cultura – Muzee+ Casa de cultura 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10 466.860 
466.860 

 

405.642 
    405.642 
                                 -   

Piaţa Agroalimentară-Bazar 
 - Secţiunea de funcţionare 
 - Secţiunea de dezvoltare 

70.10 800.400 
553.600 
246.800 

519.574 
480.304 

39.270 
       III. Excedent la 30.09.2013                                                                                    1.243.442  lei 
       Excedentul secţiunii de funcţionare:                                                                    1.270.723  lei  
     Deficitul secţiunii de dezvoltare (acoperit din excedentul anilor precedenti):      -27.281  lei 
              

Ordonator principal de credite 
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Ordonator principal de credite 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



proiect 
ROMÂNIA            

              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii  

ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor 
subordonate. 

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

- expunerea de motive a d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr.22540 / 
23.10.2014; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 22541 / 23.10.2014; 
În baza prevederilor art. 107 şi 112, alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XVI; 
alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale art. III din 
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/14.03.2011;  

Urmarea a avizului A.N.F.P. nr. 38220/2014 conexat cu 35605/2014, privind avizarea 
funcţiilor publice; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art. 50 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art. 1.  Se aprobă organigrama municipiului Fălticeni, conform anexei nr.1. 
Art. 2. Se aprobă statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi ale unităţilor subordonate acestuia, conform anexei nr. 2.  
Art. 3. Se aprobă statul de funcţii al Muzeului de Artă “Ion Irimescu”  din municipiul Fălticeni, 
conform anexei nr. 3.  
Art. 4. Anexele 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi intră în vigoare la data de 
01.11.2014. 
Art. 5. Începând cu data de 01.11.2014 se abrogă H.C.L. nr. 149/28.11.2013. 
Art. 6. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   INIŢIATOR, 

                      PRIMAR, 
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 

                                                                                                                                        AVIZAT,                          
Secretar municipiu 

                                  Jr. Busuioc Mihaela 
 



MUNICIPIULUI FALTICENI 
Nr. ________ din  _________ 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărîre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni 

şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
şi ale unităţilor subordonate. 

 
 

            Prin prezentul proiect de hotărâre propunem unele modificări în structura organigramei şi a statelor de 
funcţii ale municipiului Fălticeni, urmare adresei nr. 3173/2014 a Instituţiei Prefectului Suceava prin care ni s-
a comunicat numărul maxim de posturi pentru municipiul Fălticeni pentru anul 2014. Vă prezentăm o sinteză a 
modificărilor intervenite în situaţia funcţiilor publice şi contractuale, astefel: 

- Numărul maxim de posturi pentru anul 2014, stabilit de Instituţia Prefectului prin adresa nr.3173/2014 
este de 248, din care: 200 posturi pentru aparatul de specialitate si cele subordonate primarului; posturile 
aferente Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sunt in numar de 19 şi posturile 
aferente Poliţiei locale sunt de 29; 
- Numărul total de posturi de pe statele de personal (Primărie şi unităţile subordonate + Muzeul „Ion 
Irimescu” cu personalitate juridică) este de 257, din care 200 posturi aparatul de specialitate şi instituţii 
subordonate (inclus Muzeul „Ion Irimescu”) + 29 posturi Poliţia locală + 15 posturi Serviciul public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor; la aceste posturi se adaugă exceptate de la numărul total de 
posturi conform art. III, alin.2 din O.U.G. ne. 63/2010, respectiv: 11 posturi în cadrul Compartimentului 
asistenţă socio-medicală şi 2 posturi în cadrul Cantinei de ajutor social, ambele marcate în statul de funcţii 
la rubrica observaţii cu „art. III, alin.2 OUG 63/2010”  
- Numărul total al funcţiilor publice, cu încadrarea în prevederile O.U.G. nr. 63/2010, pentru care vă 
solicităm avizul este de 105, din care 14 funcţii de conducere, drept urmare pentru aceasta propunem 
reînfiinţarea unui număr de 6 (şase) funcţii publice, astfel:  

• Inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului relaţii publice; 
• Inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism; 
• Auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului de audit; 
• Inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului mediu; 
• Consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului impozite şi taxe; 
• Inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului financiar-contabilitate. 

- Numărul total al funcţiilor contractuale, cu încadrarea în prevederile O.U.G. nr. 63/2010, pentru 
care vă solicităm avizul este de 141, din care 8 funcţii contractuale de conducere (incluzând funcţiile de 
primar şi viceprimar), drept pentru care au fost înfiinţate un număr de 8 (opt) funcţii contractuale, astfel:  

• Muncitor calificat I, din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spaţii verzi; 
• Muncitor calificat II, din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spaţii verzi; 
• Muncitor calificat I, din cadrul Sectorului transport – reparaţii - întreţinere; 
• Muncitor calificat II, din cadrul Sectorului transport – reparaţii - întreţinere; 
• Muncitor necalificat I din cadrul Sectorului de salubritate; 
• Muncitor necalificat I din cadrul Sectorului de salubritate; 
• Îngrijitor din cadrul Direcţiei administraţia pieţelor; 
• Guard din cadrul Corpului de pază; 

- Pe lângă reînfiinţările de funcţii publice şi contractuale propuse mai sus, mai propunem si 
transformarea unei funcţii publice de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior (ID: 231382) din 
cadrul Compartimentului cu atribuţii de evidenţă a persoanelor şi activitate comercială) în funcţie publică 



de conducere de şef birou, gradul II, cu menţinerea numărului de 29 de posturi stabilit de Instituţia 
Prefectului Suceava. 

Urmare a modificărilor prevazute, precizăm că municipiul Fălticeni se încadrează în dispoziţiile 
prevederilor. O.U.G. nr. 63/2010. 

 
 

PRIMAR, 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE 
Nr. _______ din ______________ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni  
şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

 şi a unităţilor subordonate. 
 

 
 
           În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul resurse umane, comunicare a analizat 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordinate. 
          Aprobarea statelor de funcţii şi a organigramei municipiului Fălticeni şi implicit orice 
modificare intervenită ulterior aprobării acestora se face în conformitate cu următoarele prevederi ale 
actelor normative: art. 36, alin. (2), lit. “a” si art. 36 alin.(3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată; art. 107 şi 112 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. XVI alin.(2) 
din legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; precum si art. VI din O.U.G. nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 
 Modificarile intervenite in structura functiilor publice si contractuale sunt urmare a reinfiintarii 
numarului de posturi desfiintate prin O.G.77/2013, fapt determinat de Decizia nr. 55/2014 a Curtii 
constitutionale, precum si in baza O.G. 23/2010 si a Adresei nr. 3173/2014 a Institutiei Prefectului, 
prin care ni s-a comunicat numarul maxim de posturi pentru anul 2014.  
 Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de 
legalitate şi poate fi supus sezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal Fălticeni. 
 
 
 
                     SERVICIUL RESURSE UMANE 
                    Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                                          Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru organizarea 

manifestărilor dedicate împlinirii unui secol de la înfiinţarea Muzeului Fălticenilor şi a 
patru decenii de la înfiinţarea Muzeului de Artă „Ion Irimescu” 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,  
înregistrată la nr.  21640/15.10.2014; 
 - raportul de specialitate al D.G.A.O.P.înregistrat la nr. 21641/15.10.2014; 
 - adresa Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni înregistrată la nr. 
21091/09.10.2014; 

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 4,  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 alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru 
organizarea manifestărilor dedicate împlinirii unui secol de la înfiinţarea Muzeului Fălticenilor 
şi a patru decenii de la înfiinţarea Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, conform programului 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.2: Suma prevăzută la art. 1 va fi alocată Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 
Fălticeni de la capitolul 67.02 „ Cultură, recreere şi religie”. 

  Art.3: Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi Muzeul de 
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
        INIŢIATOR 

                     PRIMAR 
  prof. Gheorghe-Catalin Coman 
                                                                                                            

                                                   Avizat 
                                                      Secretar municipiu 
                                                      jr.Mihaela Busuioc 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

 
Nr. 21641 / 15.10.2014            

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei 
pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii unui secol de la înfiinţarea 
Muzeului Fălticenilor şi a patru decenii de la înfiinţarea Muzeului de Artă „Ion 

Irimescu” 
 

 
Muzeul Fălticenilor a fost întemeiat în anul 1914 de către profesorul emerit Vasile 

Ciurea, fiind primul muzeu din oraşul Fălticeni. Unul dintre elevii lui Vasile Ciurea 
academicianul Mihai Băcescu (1908-1999), a continuat munca depusă de profesorul Ciurea, 
care a fost şi primul său iniţiator în tainele naturii şi la data de 17 august 1982, a înfiinţat, în 
fosta clădire a tribunalului din Fălticeni, Muzeul de Ştiinte Naturale, succesorul muzeului 
întemeiat în anul 1914.  

Secţiile Muzeului Fălticenilor au fost arheologie, istorie, arme vechi, etnografie, carte 
veche, numismatică şi fotografii, un exponat de mare valoare, fiind „Trăsurica”, executată de 
Leon Comnino timp de 35 de ani numai din briceag şi prezentată în 1937 în expoziţia 
universală de la Paris.  

 
Muzeul de Artă „Ion Irimescu” a fost înfiinţat în anul 1974 şi găzduieşte cea mai mare 

colecţie de autor din România şi una dintre cele mai însemnate din Europa, donaţia făcută 
oraşului Fălticeni de sculptorul Ion Irimescu, numit şi „Patriarhul artelor româneşti.” Colecţia 
conţine creaţia artistului şi constă în peste 300 de sculpturi şi aproximativ 1000 de desene. 
Sculpturile expuse în muzeu reprezintă portrete, compoziţii, proiecte de monument, realizate 
în tehnică ronde-bosse sau în cea a reliefului. Muzeul include şi biblioteca personală a 
artistului alcătuită din circa 1500 de volume. Este deschis publicului şi spaţiul memorial „Ion 
Irimescu”, amenajat în apartamentul în care a trăit artistul în ultima parte a vieţii. 

 
 

Director General, 
    Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică, 

jurist Buhlea Paul 
 

 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
                          Nr. 21640 / 15.10.2014 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei 
pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii unui secol de la înfiinţarea 
Muzeului Fălticenilor şi a patru decenii de la înfiinţarea Muzeului de Artă „Ion 

Irimescu” 
 

 
Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Fălticeni în colaborare cu Muzeul de 

Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” şi Galeria Oamenilor de 
Seamă, organizează sâmbătă, 8 noiembrie, mai multe manifestări dedicate împlinirii unui 
secol de la înfiinţarea Muzeului Fălticenilor şi a patru decenii de la înfiinţarea Muzeului de 
Artă „Ion Irimescu” .  

De la ora 11.00, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” este programată o sesiune jubiliară, 
urmată de vernisajul expoziţiei de artă „Aurel Băeşu” şi lansarea albumului „Aurel Băeşu”. 
La ora 13,00, la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” va fi vernisată expoziţia documentară 
„Vasile Ciurea”, iar la Galeria Oamenilor de Seamă va fi vernisată expoziţia de carte veche 
„Tipărituri brâncoveneşti în patrimoniul muzeelor fălticenene”. 

Pentru că aceste manifestări necesită un buget destul de mare, vă propun 
organizarea în cooperare cu cele trei muzee menţionate mai sus  a manifestărilor dedicate 
împlinirii unui secol de la înfiinţarea Muzeului Fălticenilor şi a patru decenii de la Înfiinţarea 
Muzeului de Artă „Ion Irimescu” şi alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei 
reprezentând costuri pentru achiziţionarea albumului de artă „Aurel Băeşu” (15.000 lei) şi 
cheltuieli pentru deplasarea invitaţilor la Fălticeni şi o excursie la Mănăstirea Slatina (5.000 
lei).   
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                         
                                                                                                                     Proiect 
           

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna SEPTEMBRIE 
2014 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       -    expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 22469/23.10.2014; 

 -     raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 24470/23.10.2014;               
-  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 4580/2014, 7120/2014, 

6147/2014, 1982/2014, 2285/2014,1279/2014, 738/2014 şi nr. 1416/2014 ;  
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 SEPTEMBRIE 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 Cătălin Coman             

 
       A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                     jr. Mihaela Busuioc 



                                                          
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                            
                                                                                       
                                                                                                         Nr. 22469/23.10.2014 

 
           

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru 

luna SEPTEMBRIE 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 septembrie 2014, suma totală fiind de                
6.474,90 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 decontării navetei cadrelor didactice pentru luna  
SEPTEMBRIE 2014. 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



                                                             
                                                     
 
                           ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia economică 
 

                                                                                                 
   Nr. 22470/23.10.2014 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei cadrelor didactice pentru luna SEPTEMBRIE 

 
 

 
            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 SEPTEMBRIE 2014, suma totală fiind de                
6.474,90 lei.  
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

 
 
 
 
 

                                                             



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

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 

Număr cadre 

didactice 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/septembrie 

2014 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

3 367 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

15 1097 lei 

3. Colegiul tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

15 3134,90 lei 

4. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

5 490 lei 

5. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

2 424 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

2 232 lei 

7.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

4 610 lei 

8.  G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 120  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 acordarea unui ajutor de urgenţă familiei reprezentate de  dl. MANOLACHE 

ROMICĂ 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 22495/23.10.2014; 

- referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul public asistenţă socială, înregistrat 
la nr. 21805/23.10.2014;  

- prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 
9/24.02.2011; 

- cererea d-lui Manolache Romică înregistrată la nr. 21805/16.10.2014; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 şi 5, 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 alocarea de la bugetul local a sumei de 1500 lei reprezentând ajutor 
de urgenţă pentru familia reprezentată de dl. Manolache Romică, domiciliat în municipiul 
Fălticeni, Bld. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. A, ap. 19, judeţul Suceava. 
         Art.2: Direcţia economică din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni va  asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
  
 
 
                         INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
         Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                        Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu 
                                                                        Jr.  Mihaela Busuioc 

                         
                         
 
 
 



                        
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                               
                                                                                               
                                                                                                   Nr. 22495/23.10.2014 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei reprezentate 

de  dl. MANOLACHE ROMICĂ 
 
 
 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 9/24.02.2011 este 
reglementat modul de acordare a ajutorului bănesc de urgenţă pentru categoriile de familii şi 
persoane singure aflate în situaţii de risc şi în situaţii excepţionale, pe bază de anchetă 
socială, altele decât cele prevăzute de lege, şi anume: familiile şi persoanele singure care 
nu sunt beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  şi cele care nu 
realizează venituri sau care au venituri reduse pe membru de familie sub salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat pentru: înmormântare, calamităţi naturale, incendii, accidente, 
probleme de sănătate sau alte situaţii care nu sunt prevăzute de lege. 

Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, din motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile 
sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, la care se 
adaugă şi alte categorii sociale, preponderente fiind persoanele vârstnice, familiile 
monoparentale, familii cu mulţi copii, cu venituri mici sau fără venituri. 
           Prin cererea înregistrată la nr. 21805/16.10.2014 dl. Manolache Romică a solicitat 
acordarea unui ajutor financiar pentru familia sa, mai exact pentru fiica sa Manolache Briana 
Maria, banii urmând a fi folosiţi pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale la Clinica 
TERRAMED din Chişinău, pe data de 22.11.2014. 
 Având în vedere situaţia deosebită în care  se află, propun spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local alocarea de la bugetul local a sumei de 1500 lei reprezentând ajutor de 
urgenţă pentru familia reprezentată de dl. MANOLACHE ROMICĂ, domiciliat în municipiul 
Fălticeni, Bld. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. A, ap. 19, judeţul Suceava. 
 
             
              

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

                             
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL                                     

                                                                                  
                                                                                              

                                                                                                              Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/04.10.2013 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

  Având în vedere: 
     -     expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
22307/22.10.2014; 
    -     raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 22308/22.10.2014; 
    -     adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava înregistrată sub nr. 9051/13.10.2014; 
    -  adresa  G.P.N. „VOINICELUL” înregistrată sub nr. 648/08.10.2014 şi adresa G.P.P. 
„PINOCCHIO” înregistrată sub nr. 2287/08.10.2013; 

În temeiul prevederilor art. 96, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 4, alin. 1, art. 7, alin. 1, lit. b şi c din Ordinul nr. 
4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), art. 45, alin.(1) şi art. 49 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1: Se modifică şi se completează prevederile HCL nr. 131/04.10.2013 privind  

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează: 

 
1. Prof. MIHAI IOAN 1. G.P.N. „VOINICELUL”  
2.  
1. Ed. DULGHERIU MARIA 2. G.P.P. „ PINOCCHIO” 
2.  

3. Grădiniţa Specială 1. Jr. MURARIU BOGDAN 
  2.  

         
         Art.2: Prevederile HCL nr. 141/31.10.2013 se abrogă. 
         Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine instituţiilor de învăţământ  
şi persoanelor desemnate.  
                             INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman             
                                                                                                    A V I Z A T 
                                                                                          SECRETAR MUNICIPIU                                         
                                                                                             Jr. Mihaela Busuioc 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                              
                                                                                           
                                                                                                        Nr. 22307/22.10.2014 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  privind modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr. 

131/04.10.2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat 
 
 Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
structura consiliilor de administraţie ale unităţilor  de învăţământ preuniversitar de stat a fost 
modificată astfel: 
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul 
de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, 
inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un 
reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 
Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul 
preşcolar şi primar; 
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt 
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului 
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt 
cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului 
local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de 
administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 
 Având in vedere noile modificări legislative se impune modificarea şi completarea 
prevederilor H.C.L. nr. 131/04.10.2013, în sensul desemnării a câte unui reprezentant al 
Consiliului Local în consiliile de administraţie ale G.P.N. „VOINICELUL”, G.P.P. „ PINOCCHIO” 
şi Grădiniţei Speciale. 

Faţă de cele prezentate, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul 
de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/04.10.2013 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

                                                Prof. Gheorghe Cătălin Coman  
         



           R O M Â N I A 
     JUDETUL SUCEAVA 

             MUNICIPIUL FĂLTICENI 
     Compartiment juridic 

                                                              
                                                                            

                                                                                       Nr. 22308/22.10.2014 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr. 

131/04.10.2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat 

 
 

             Prin adresa nr. 9051/20.10.2014 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava ne-a 
comunicat numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de 
învăţământ din Municipiul Fălticeni, având în vedere noua metodologie – cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul nr. 4619/22.09.2014.  
                 Faţă de structura actuală a consiliilor de administraţie au intervenit modificări la 
Grădiniţa cu program normal „Voinicelul”, la  Grădiniţa cu program prelungit „Pinocchio” , la 
Grădiniţa specială, la Şcoala gimnazială „Ion Irimescu” şi la Şcoala gimnazială „Mihail 
Sadoveanu”. Astfel la cele trei grădiniţe mai trebuie desemnat câte un reprezentant al 
consiliului local, iar la cele două şcoli gimnaziale, prin abrogarea HCL nr. 141/31.10.2013 se 
ajunge la numărul stabilit iniţial prin HCL . nr. 131/04.10.2013, respectiv doi reprezentanţi ai 
consiliului local, care sunt şi desemnaţi. 
     Potrivit prevederilor art. 7, alin. 4 din Ordinul nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea 
Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, calitatea de membru al consiliului de administraţie este 
incompatibilă cu: 
a)calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor 
şi afinilor până la gradul IV inclusiv; 
b)primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 
c)condamnarea penală. 
           Prezenta membrilor la sedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. 
 
                                                                            
                                                                               Compartiment juridic 
                                                                         Cons. juridic Ciocan Simona 
 
             
 
            



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

                
                                                                                                                      Proiect     

                                              
 

H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului situat în municipiul 

Fălticeni, str. Armatei nr. 17, corp C, către Grădiniţa cu Program Normal “ Voinicelul” 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      -  expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 21668/15.10.2014; 

                -   raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 21669/15.10.2014;  
            - adresa Grădiniţei cu Program Normal “Voinicelul” înregistrată sub nr. 
631/03.10.2014;  

 În temeiul prevederilor art. 867 din Codul Civil; 
  În conformitate cu prevederile art. 10, art. 123, art. 45, alin. 3 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 transmiterea dreptului de administrare a imobilului construcţie în 
suprafaţă de 148 m.p., proprietate publică a Municipiului Fălticeni,  situat în municipiul 
Fălticeni, str. Armatei nr. 17, corp C, către Grădiniţa cu Program Normal “ Voinicelul”, în 
vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Normal nr. 5 Fălticeni, imobil identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. –   Predarea  - primirea imobilului transmis în administrare se va realiza pe 
bază de protocol încheiat între părţi. 
           Art.3. –    Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, şi 
Grădiniţa cu Program Normal “Voinicelul” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
     
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                  
                                                                                                           AVIZAT  

                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                 Jr. Mihaela Busuioc 

  
 
     



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
                          Nr. 21668 / 15.10.2014 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str.Armatei, nr. 17, corp C, către Grădiniţa cu Program 
Normal „Voinicelul”  

 
 
Prin adresa nr. 631/03.10.2014 Grădiniţa cu Program Normal “Voinicelul” Fălticeni a 

solicitat eliberarea unui înscris privind deţinerea imobilului din strada Armatei, nr. 17, corp C 

în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 5, structură arondată 

instituţiei solicitante. 

Dovada deţinerii imobilului din strada Armatei, nr. 17, corp C este solicitată de către 

Direcţia de Sănătate Publică Suceava pentru eliberarea autorizaţiei igienico-sanitare de 

funcţionare a  Grădiniţei cu Program Normal nr.5. 

            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică. 

Potrivit alin. (1) al art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare “consiliile locale şi consiliile judeţene 

hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 

după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 

concesionate ori să fie închiriate”. 

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

privind  transmiterea dreptului de administrare a imobilului situat în municipiul 

Fălticeni, str.Armatei, nr. 17, corp C, către Grădiniţa cu Program Normal „Voinicelul”. 

 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 



                          ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                      Direcţia tehnică 

                                                                  
 
   Nr. 21669/15.10.2014 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str. Armatei nr. 17, corp C, către Grădiniţa cu Program 
Normal “ Voinicelul” 

 
 

 
 

 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru Grădiniţa cu program normal nr. 

5 Fălticeni este necesară dovada deţinerii spaţiului în care această instituţie funcţionează.                                  

Astfel, prin adresa înregistrată sub nr. 631/03.10.2014, Grădiniţa cu program normal 

Voinicelul a solicitat transmiterea dreptului de administrare a imobilului situat în municipiul 

Fălticeni, str. Armatei nr. 17, corp C. 

 Imobilul construcţie are o suprafaţă de 148 m.p. şi se află în proprietatea publică a 

municipiului. 

 Predarea – primirea imobilului se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţi.  

 
 
 

                                        Dir. Direcţia tehnică 
                                         Ing. Anton Naforniţă 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

                       
                                                                                                                    Proiect     

                                              
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

      -  expunerea de motive a d-lui primar, prof.Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 22645/24.10.2014; 

                  -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr. 
22646/24.10.2014;  

                 -   adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 6950/24.10.2014;  
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 post de dactilograf  IA în economist II din 
cadrul Serviciului aprovizionare, transport, achiziţii publice al Spitalului Municipal Fălticeni.     
            Art.2. –   Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.                                   
     
 
                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin 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. 22646/24.10.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni 
 

 
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat prin adresa nr. 6950/24.10.2014 transformarea 

în statul de funcţii a unui post de dactilograf IA în economist II din cadrul Serviciului 

aprovizionare, transport, achiziţii publice, întrucât activitatea desfăşurată în cadrul acestui 

serviciu a devenit mai complexă, acest fapt necesitând personal calificat. 

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”. 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local proiectul 

de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                  Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 


