










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

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în 

Bazarul şi Piaţa Agroalimentară 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. 26374/11.12.2014 ; 
            - raportul de specialitate al Direcţiei Administraţia Pieţelor, înregistrat la nr.              
26375/11.12.2014; 
          În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct.16, 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 prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 
situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 
01.01.2015 – 31.12.2015. 
           Art.2. – Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa 
Agroalimentară Fălticeni se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 14 lei/m.p./lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 23 lei/m.p./lună; 
           Art.3. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
este de 33 lei/m.p./lună 
           Art.4. – Taxele pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni sunt cele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
Administraţia Pieţelor.  
  

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                                                                 
                                                                                  

                                                                                AVIZAT 
                                                                                SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                               Jr.  Mihaela Busuioc 
 



          ROMÂNIA 
 JUDEŢUL SUCEAVA 

         MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                      PRIMAR 

 
 

                                                                                              Nr. 26374/11.12.2014   
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi 

spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
 

 
  
 

Termenul de închiriere al spaţiilor şi terenurilor situate în Bazar şi Piaţa 

Agroalimentară, aprobat prin HCL nr. 168/19.12.2013, expiră la data de 31.12.2014, motiv 

pentru care se impune prelungirea acestuia pentru încă un an de zile, respectiv pentru 

perioada  01.01.2015 - 31.12.2015. 

Taxele  pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară rămân 

aceleaşi.  

 În considerarea celor expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi 

spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni. 

 
 
 
 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 

                 
 
 
 
 



 
                 
                  ROMÂNIA 
        JUDEŢUL SUCEAVA 

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
            Direcţia Administraţiei Pieţelor 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                                Nr. 26375/11.12.2014 

 
 
 

                        
                       RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi 
spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni 

 
 
 
 
 
 Termenul de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa 

Agroalimentară Fălticeni expiră la data de 31.12.2014. 

 În vederea încheierii noilor contracte se impune prelungirea duratei închirierii 

pentru încă un an de zile, începând cu data de 01.01.2015 şi până la data de 31.12.2015. 

Ţinând cont de anumite influenţe de ordin economic şi financiar taxele  pentru 

folosirea locurilor publice din Bazar  şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni rămân aceleaşi, 

acestea fiind prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

 
 
 
                                                                          Director Adminstraţia Pieţelor 
                                                                                 Ing. Guligă Gheorghe 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 



 
                                                                                     ANEXA  H.C.L. nr. ____________ 
    
 
 

I. TAXE  PENTRU  FOLOSIREA  LOCURILOR  PUBLICE 
  
A. Taxe pentru vânzarea produselor  agroalimentare, în pieţe, din:  

 Taxe aprobate 
lei/ zi 

a) vehicule – căruţe  7 
b) autovehicule până la 1 tonă  15 
c) autovehicule până la 1 tonă cu remorcă  18 
d) autovehicule între 1 tonă şi 3,5 tone  35 
e) autovehicule peste 3,5 tone  50 
f) autovehicule peste 3,5 tone cu remorcă 
sau autotrenuri  

80 

 
B. Taxe pentru folosirea meselor ( tarabelor ) din  pieţe : 
                                                                                5 lei / masă/zi       
 
C. Taxe pentru depozitarea temporară a mărfurilor(lădiţe,saci) pe 

platou şi în jurul meselor ( tarabelor ):  
( interzis depozitarea produselor pe căile de acces )   
                                                                            5lei /mp/zi                                      

    
 
D. Taxe pentru folosirea temporară a platourilor din pieţe pentru 

expunerea spre vânzare de:  
 

 Taxe aprobate 
lei /mp/ zi 

a) flori naturale    
- producători particulari 
- agenţi comerciali 

 
4 
5 

b) răsaduri  5 
c) pomi fructiferi  5 
d) produse agroalimentare 5 
 
 



 
 
 

E. Taxe pentru vânzarea de:  
 Taxe aprobate 

 
a) păsări                                                               3lei/buc/zi 
b) păsări exotice 3lei/buc/zi 
c) peşti exotici  3lei/acvariu/zi 
d) pui de o zi  0,5lei/buc/zi 

 
II. TÂRG 

A. Expunerea spre vânzare a obiectelor de ocazie: 
 

 Taxe aprobate 
 

a) la masă  5 lei/mp/zi 
b) la platou  5 lei/mp/zi 
c) din şi de pe autoturism  20 lei/zi 
d) din mână  5 lei/zi 
 

B. Expunerea spre vânzare a covoarelor : 
 Taxe aprobate 

 
a) de pe gard sau platou  5lei/buc/zi 

 
 
 

III. STABILIREA DE TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII ÎN PIAŢĂ  
 
A. Pentru închiriat:  

 Taxe aprobate 
lei /buc/ zi 

a) balanţă romană cu tijă 4 
b) cântar electronic 7 
c) halat pentru vânzare carne  2 
d)  halat pentru vânzare produse lactate  2 
e) butuc tranşat carne  2 
f) vitrină frigorifică - desfacere prod. lactate 15 



g) vitrină frigorifica - desfacere produse 
carne 

20 
 

 
 
     B. Parcare auto: 
a) până la 1h 1leu 
b) abonament  zilnic (timp staţionare – 10 
ore) 

5 lei 

 
 
     C. Efectuarea unei cântăriri            1 leu/op.(prima gratuită) 

D. Folosirea cabinei la grupul sanitar      1 leu/pers. 
E. Cazare producători particulari             15 lei/pat/noapte 
F. Certificat cumpărări mărfuri           3% din valoarea mărfurilor     
                                                                     de cumpărat                                                                             
� cu excepţia unităţilor bugetare                         gratuit  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                       



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                                      Proiect  

 
               

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat  pe str. 

Republicii nr. 1  
 

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

           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr. 26566/16.12.2014;  

          -   raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 26567/16.12.2014;                     
        În temeiul prevederilor art. 874 din Codul Civil; 
         În conformitate cu prevederile art. 10, art. 124, art. 45, alin. 3 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 prelungirea termenului de folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 
an, respectiv 01.01.2015 – 31.12.2015, a spaţiului situat pe str. Republicii nr. 1, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în care îşi desfăşoară activitatea Filiala 
Nevăzătorilor Suceava – Grupa Fălticeni; 

Art.2: Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiului prevăzut la art. 1 vor fi 
suportate de către instituţia beneficiară a dreptului de folosinţă gratuită.  
           Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, 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. 26566/16.12.2014 
   

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a 

spaţiului situat  pe str. Republicii nr. 1  
  
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 19.12.2013 s-a aprobat prelungirea 

termenului de folosinţă gratuită a imobilului situat pe str. Republicii nr. 1, în care îşi 

desfăşoară activitatea Asociaţia Nevăzătorilor şi Comitetul de Cruce Roşie – filiala 

Fălticeni, termen care expiră la data de 31.12.2014. 

 Având în vederea caracterul de utilitate publică al acestei instituţii, consider 

necesară prelungirea termenului de folosinţă gratuită a acestui spaţiu, proprietatea publică 

a municipiului Fălticeni, pe o perioadă de încă 1 an de zile, respectiv 01.01.2015 – 

31.12.2015.  

Faţă de cele prezentate propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a  spaţiului situat  

pe str. Republicii nr. 1. 

 

 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman       
 
            
 
                        



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                   Direcţia Tehnică       
                                                                                         
                                                                                       
 
                                                                                               Nr. 26567/16.12.2014 
     

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a  

spaţiului situat  pe str. Republicii nr. 1 
 
 

  

 Întrucât la data de 31.12.2014 expiră termenul de folosinţă gratuită a spaţiului situat  

pe str. Republicii nr. 1, în care îşi desfăşoară activitatea Filiala Judeţeană a Asociaţiei 

Nevăzătorilor din România – Grupa Fălticeni, consider că este necesară asigurarea 

continuităţii activităţii acestei instituţii , punându-i-se  la dispoziţie acest spaţiu. 

 Pe durata exercitării dreptului de folosinţă gratuită, cheltuielile privind utilităţile şi 

întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către Filiala Judeţeană a Asociaţiei Nevăzătorilor 

din România. 

 

 

 

 Direcţia tehnică, 

Dir. ing. Anton Naforniţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL   
                                                             
                                            
                                                                                                                     Proiect 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de administrare a unui spaţiu aflat în proprietatea 

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

             - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26392/11.12.2014;  
            - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 26393/11.12.2014;  
            - cererea Asociaţiei de proprietari „Speranţa” nr. 13 Fălticeni înregistrată sub nr. 
139/2014; 

 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; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
           Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de administrare Asociaţiei de proprietari 
„Speranţa” nr. 13, pe o perioadă de 5 ani, respectiv 01.01.2015 – 31.12.2019, a spaţiului 
situat pe str. B-dul Revoluţiei, bl. 9, sc. B, proprietatea privată a municipiului Fălticeni. 
           Art.2.  Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiului prevăzut la art. 1 va fi 
suportat de către titularul dreptului de administrare.  
          Art.3.  Direcţia tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va 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.  26392/11.12.2014 
     

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de administrare a unui spaţiu 

aflat în proprietatea privată  a Municipiului Fălticeni 
 
 
 

  

 Prin cererea înregistrată sub nr. 139/2014  Asociaţia de proprietari „Speranţa” nr. 

13 Fălticeni a solicitat prelungirea termenului de  administrare a spaţiului situat pe str. B- 

dul Revoluţiei, bl. 9, sc. B, locaţie în care îşi desfăşoară în prezent activitatea, având în 

vedere că acesta expiră la data de 31.12.2014. 

 Întrucât spatiul este impropriu pentru desfăşurarea altor activităţi, propun 

prelungirea termenului de admininistrare pentru incă 5 ani, începând cu data de 

01.01.2015. 

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

proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de administrare a unui spaţiu aflat 

în proprietatea privată  a Municipiului Fălticeni. 

 
 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
                     
 
                   
 



                           ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                    Direcţia tehnică       
                                                                                         
                                                                                       
                                                                                                       Nr. 26393/11.12.2014 
     

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de administrare a unui spaţiu 

aflat în proprietatea privată  a Municipiului Fălticeni 
 
 
 
 

 Prin HCL nr. 97/22.12.2009 s-a aprobat darea în administrare Asociaţiei de 

proprietari Speranţa nr. 13, pentru o perioada de 5 ani, a spaţiului situat pe str. B-dul 

Revoluţiei, bl. 9, sc. B, termen care expiră la data de 31.12.2014. 

 Prin cererea înregistrată sub nr. 139/2014 s-a solicit prelungirea termenului de 

administrare al spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea. 

Potrivit prevederilor art. 52, alin. 1 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietary, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliile locale ale municipiilor sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari 

pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare 

 Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiului prevăzut la art. 1 va fi suportat 

de către titularul dreptului de administrare. 

  

 

Direcţia tehnică 

Dir. ing. Anton Naforniţă 

 
 

 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                               

                         
Proiect 

           
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna NOIEMBRIE 

2014 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 26462/12.12.2014; 

 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.  26463/12.12.2014;                                 
        - adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 4338/2014, 7517/2014, 
5244/2014, 2428/2014, 2016/2014, 2847/2014, 871/2014;  

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 NOIEMBRIE 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.  26462/12.12.2014 

 
           

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

pentru luna NOIEMBRIE 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 noiembrie 2014, suma totală fiind de                                               
7.610 lei.  

Plata acestei sume 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 NOIEMBRIE 2014. 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
                                              



 
                           ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia economică 
 

 
                                                                  

                                                                                                   Nr. 26463/12.12.2014 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

navetei cadrelor didactice pentru luna NOIEMBRIE 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 NOIEMBRIE 2014, suma totală fiind de  
7.610 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/noiembrie 

2014 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

3 264 lei 

2. Colegiul   “ Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

16 2407 lei 

3. Colegiul tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

16 2878 lei 

4. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

6 768 lei 

5. Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

2 352 lei 

6. Şcoala Gimnazială “ Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni 

2 231 lei 

7.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

4 560 lei 

8.  G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 1 150  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 prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a 
municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii 

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
              - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  26568/16.12.2014;  
              - raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.                     
26569/16.12.2014;     
  - cererile nr. 26394 şi nr. 26362/11.12.2014;    
  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.16,  art. 45, alin. 
3 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

          Art.1:  Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate 
publică a municipiului Fălticeni, pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii, pe o 
perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2015 - 31.12.2015, construcţii aflate în proprietatea: 
            a) S.C. " Parisienne a la Vys" S.R.L. 
            b) dl. Scripcă Vasile   

            Art.2: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 se 
stabileşte la 25 lei/m.p./lună; 
            Art.3:  Prelungirea termenului de închiriere este condiţionată de achitarea la zi a 
chiriei aferente perioadei anterioare; 
            Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, 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. 26568/16.12.2014 
     

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor 
proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii 

metalice provizorii 
 
 

  
 
 Pentru folosinţa terenurilor pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii au 

fost încheiate contracte de închiriere pe perioadă determinată, în baza Hotărârii Consiliului 

Local cu nr. 171 din data de 19.12.2013.  

Termenul de închiriere a terenurilor proprietatea publică a municipiului Fălticeni, pe 

care sunt amplasate aceste construcţii metalice provizorii, aflate în proprietatea S.C. 

Parisienne a la Vys S.R.L. şi a d-lui  Scripcă Vasile, expiră la data de 31.12.2014. 

Având în vedere că preţul chiriei aferent perioadei anterioare a fost achitat , condiţie 

impusă pentru prelungirea contractelor pentru încă un an de zile, propun Consiliului Local 

spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de 

închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt 

amplasate construcţii metalice provizorii. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                               
 
 
 
 



                 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
          Compartiment Spaţiu locativ       
                                                                                         
                                                                   
                    
                                                                                                Nr. 26569/16.12.2014 
     

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor 
proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii 

metalice provizorii 
 
 

  
Prin Hotărârea Consiliului Local cu nr. 171 din data de 19.12.2013 s-a aprobat 

prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului 

Fălticeni, pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii aflate în proprietatea S.C. 

Parisienne a la Vys S.R.L. şi  a d-lui Scripcă Vasile, până la data de 31.12.2014.  

Având în vedere că preţul chiriei aferent perioadei anterioare a fost achitat, 

considerăm posibilă prelungirea termenului de închiriere pe o perioadă de încă un an de 

zile, respectiv 01.01.2015 – 31.12.2015. 

 Preţul chiriei este de 25 lei/m.p./lună, iar prelungirea termenului de închiriere este 

condiţionată de achitarea la zi a chiriei aferente perioadei anterioare. 

 
 
 

Compartiment Spaţiu locativ 
Insp. Marius Cireş 

 
 
 
 
 
 

                          
 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                 CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
                                                                                                        
                                                                                                                      Proiect 
           

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice 

 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
       - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 26484/12.12.2014; 

 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 26485/12.12.2014;                                 
         În temeiul prevederilor HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi art. 9, alin. 1 din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a,  pct. 14, 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 Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.2:  Orice alte prevederi contrare se abrogă.  
         Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                       
                             
                             INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman             
   
 
                                                                                                      A V I Z A T 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                                    Jr. Mihaela Busuioc 
                                                             



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                          
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                                   
                                                                                                                
                                                                                                                    Proiect     
                                                                                                              
             

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26653/17.12.2014; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
26654/17.12.2014;  

- adresa Spitalului Municipal Fălticeni înregistrată sub nr. 7482/14.11.2014; 
- prevederile HCL nr. 118/28.11.2014 privind modificarea structurii organizatorice a 

Spitalului Municipal Fălticeni; 
În temeiul prevederilor art. 15, lit. a şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct.3, 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 modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni, prin 
suplimentarea cu 4 posturi de medici specialişti, după cum urmează: 

1. 1 post la Compartimentul de gastroenterologie din cadrul secţiei interne; 
2. 1 post la Cabinetul de pneumologie din cadrul ambulatoriului; 
3. 2 posturi specialitate medicină de urgenţă. 

           Art.2: Prevederile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare începând cu data de 
01.01.2015. 
           Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului 
Municipal Fălticeni 

                                   INIŢIATOR 
                                      PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                            
                                                            AVIZAT  

                                                         SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 



 
                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                  
                           PRIMAR       
                                                     
                                                                                          
                                                                                                  Nr. 26653/17.12.2014 
     

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal 

Fălticeni 
 

  
 

Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresa nr. 7482/14.11.2014, 

suplimentarea statului de funcţii cu un număr de patru posturi de medici specialişti, 

respectiv: un post la Compartimentul de gastroenterologie din cadrul secţiei interne, un 

post la Cabinetul de pneumologie din cadrul ambulatoriului şi două posturi specialitate 

medicină de urgenţă. 

 Având în vedere prevederile HCL nr. HCL nr. 118/28.11.2014 privind modificarea 

structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni propun modificarea statului de 

funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni începând cu data de 01.01.2015. 

 

 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                       proiect 

              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor funcţii publice şi contractuale din aparatul de specialitate  

al primarului municipiului Fălticeni şi al 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. ____ / 
_____; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. _____ / _______; 
În baza prevederilor art. 107, alin. (2), lit.”b” 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; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art. 50 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E  
Art. 1.  Se aprobă transformarea următoarelor funcţii publice şi contactuale din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate, astfel : 
- funcţia publică de poliţist  local, clasa I, gradul profesional principal (ID post : 231409) se 

transformă în funcţie publică de poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului circulaţie pe drumurile publice / Poliţia Locală; 

- funcţia publică de poliţist  local, clasa III, gradul profesional superior (ID post : 321385) se 
transformă în funcţie publică de poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului cu atribuţii de evidenţă a persoanelor și activitate comercială / 
Poliţia Locală; 

- funcţia contractuală de muncitor calificat II  din cadrul Sectorului transport-reparaţii-
întreţinere se transformă în funcţie contractuală de muncitor calificat IV ;  

- funcţia contractuală de muncitor calificat I  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spaţii 
verzi se transformă în funcţie contractuală de muncitor calificat IV ; 

- funcţia contractuală de muncitor calificat II  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spaţii 
verzi se transformă în funcţie contractuală de muncitor necalificat I. 

Art. 2.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 
                                                                                                                                         AVIZAT, 

                      Secretar municipiu 
                                  Jr. Busuioc Mihaela 

 
 



MUNICIPIULUI FALTICENI 
Nr. ________ din  _________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice Si contractuale 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni Si a unităţilor subordonate. 
 

 

 Având în vedere prevederile art. 107, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen 
de 10 zile lucrătoare, în situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu 
o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior sau superior, cu încadrarea în numărul 
maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare alocate, 
prin prezentul proiect de hotărâre propunem transformarea următoarelor funcţii publice și 
contractuale : 

- funcţia publică de poliţist  local, clasa I, gradul profesional principal (ID post : 231409) se 
transformă în funcţie publică de poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului circulaţie pe drumurile publice / Poliţia Locală; 

- funcţia publică de poliţist  local, clasa III, gradul profesional superior (ID post : 321385) se 
transformă în funcţie publică de poliţist local, clasa III, gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului cu atribuţii de evidenţă a persoanelor și activitate comercială / 
Poliţia Locală; 

- funcţia contractuală de muncitor calificat II  din cadrul Sectorului transport-reparaţii-
întreţinere se transformă în funcţie contractuală de muncitor calificat IV ;  

- funcţia contractuală de muncitor calificat I  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spaţii 
verzi se transformă în funcţie contractuală de muncitor calificat IV ; 

- funcţia contractuală de muncitor calificat II  din cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spaţii 
verzi se transformă în funcţie contractuală de muncitor necalificat I. 
Menţionăm că transformarea funcţiilor contractuale în unele de nivel inferior se impune în 

contextul scoaterii acestor posturi la concurs și neocupării lor întrucât persoanele înscrise nu au 
deţinut vechimea necesară gradului postului..  

 

  
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 

 



MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE 
Nr. _____ din _________ 

 
 
 
 

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

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni �i a unită�ilor 
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 transformarea unei funcţii publice și 
contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni și a unităţilor 
subordonate.  
          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. 107, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. 
(2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; art. XVI 
alin.(2) din legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 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, precum şi art. 36 alin.(3), lit. “b” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 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 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

                                                                                         Proiect 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea  

nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 
 

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

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată sub  nr.   26724 /17.12.2014; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.   26725/17.12.2014;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (1)  din Legea 215 / 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

(1) Textul de la poziţia nr. 476, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ situată în 
municipiul Fălticeni, strada  Republicii nr. 31(17A), judeţul Suceava, suprafaţă 
betonată = 1.461 mp”. 

(2) Textul de la poziţia nr. 476, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 531,84 ”. 
(3)        Textul de la poziţia nr. 402, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ situată în 

municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, nr. 8, judeţul Suceava, suprafaţă 
construită = 2.512 mp”. 
(4)       Textul de la poziţia nr. 402, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 2.788.936 ”. 
(5)        Textul de poziţia nr. 636, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în 

municipiul Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 19, judeţul Suceava, construită din 
cărămidă, suprafaţă construită = 362 mp, din care suprafaţa construită a corpului A 
= 217 mp şi suprafaţa construită a corpului B = 145 mp”. 

(6)       Textul de poziţia nr. 636, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:  “60.599 ”. 
(7)        Textul de la poziţia nr. 637, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în 

municipiul Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 19, judeţul Suceava, cu următoarele 
vecinătăţi: N - strada Anton Holban, S - proprietate privată, E - strada Ion Creangă, V 
- proprietate particulară, suprafaţa = 1307 mp”. 

(8)            Textul de la poziţia nr. 637, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 68.617,5 ”. 



(9)         Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în 
municipiul Fălticeni, strada Armatei, nr. 17, judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – alee de acces, S – strada Armatei, E – proprietate privată, V - proprietate 
privată, suprafaţa = 4.498 mp” 
(10)          Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 368.071 ”. 
(11) Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în 

municipiul Fălticeni, strada Spicului, nr. 11, judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – proprietate privată, S – strada Spicului, E – proprietate privată, V - 
proprietate privată, suprafaţa = 2.135 mp”  

(12) Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „134.889 ”. 
(13) Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în 

municipiul Fălticeni, strada Nufărului, f.n., judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – proprietate privată, S – strada Nufărului, E – strada Răsăritului, V - 
proprietate privată, suprafaţa  = 561 mp”. 

(14) Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 35.444 ”. 
(15) Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în 

municipiul Fălticeni, strada Ion Dragoslav, nr. 9, judeţul Suceava, având 
următoarele vecinătăţi: N – strada Ion Dragoslav, S – proprietate privată, E – 
proprietate privată, V - proprietate privată, suprafaţa = 2.529 mp” . 

(16) Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 24.835 ”. 
(17) Textul de la poziţia nr. 548, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situată în 

municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, suprafaţă construită = 330 mp”. 
(18) Textul de la poziţia nr. 548, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 165,97 ” 
(19) Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “ situat în 

municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, judeţul Suceava, având următoarele 
vecinătăţi: N – proprietate privată, S – Ocolul Silvic, E – proprietate privată, V – 
strada Sucevei, suprafaţă  = 1.015 mp”  

(20) Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 446,6 ”. 
(21) Textul de la poziţia nr. 550, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situată în 

municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, suprafaţă construită = 60 mp ”. 
(22) Textul de la poziţia nr. 550, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 5,42 ”. 
(23) Textul de la poziţia nr. 412, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în 

municipiul Fălticeni, strada Mihai Eminescu, nr. 4, judeţul Suceava, având 
următoarele vecinătăţi: N –proprietate privată, S – strada Mihai Eminescu, E – 
Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, V –strada Cuza Vodă, suprafaţa = 4.835 mp” . 

(24) Textul de la poziţia nr. 412, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 317,68 ”. 
Art. 2. – Se abrogă poziţia nr. 578 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul 

public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.  3.  -  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
Art. 4. - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 
 

                     INITIATOR 
                      PRIMAR 
     prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                                         Avizat,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
              jr.Mihaela Busuioc 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                     P R I M A R                                                        
                                                                   
                                                                                            Nr.  26724 / 17.12.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni a fost însuşit 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din data de  27.11.2008 şi atestat prin H.G. nr. 453/2009. 

În anii 2013 şi 2014 au fost aprobate de către Consiliul Local al municipiului Fălticeni 
hotărâri privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru promovarea hotărârii de Guvern privind atestarea datelor din Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, este necesară înscrierea în 
evidenţele de carte funciară a imobilelor asupra cărora au intervenit modificări.  

 Întrucât procedura de înscriere a imobilelor proprietate publică în evidenţele de carte 
funciară este de lungă durată(în cazul nostru, procedura a durat peste un an)   este necesară o 
actualizare a hotărârii Consiliului Local pentru transmiterea documentaţiei la Consiliul Judeţean 
Suceava, în vederea promovării hotărârii de Guvern. 

           Modificarea suprafeţelor de teren implică şi modificarea valorilor de inventar ale acestora. 

 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                DIRECŢIA TEHNICĂ              
                                                                      
                                                                                            Nr.  26725 / 17.12.2014 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 

              Pentru înscrierea imobilelor – proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în 
evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este necesară completarea sau, după caz, 
modificarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public, printr-o hotărâre a Consiliului 
Local. 

 Întrucât este necesară o nouă hotărâre a Consiliului Local de modificare a Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun următoarele: 

- Textul de la poziţia nr. 476, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ situată în municipiul 
Fălticeni, strada  Republicii nr. 31(17A), judeţul Suceava, suprafaţă betonată = 1.461 mp”. 

-Textul de la poziţia nr. 476, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 531,84 ”. 
- Textul de la poziţia nr. 402, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „ situată în municipiul 

Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, nr. 8, judeţul Suceava, suprafaţă construită = 2.512 
mp”. 

- Textul de la poziţia nr. 402, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 2.788.936 ”. 
-Textul de poziţia nr. 636, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul 

Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 19, judeţul Suceava, construită din cărămidă, suprafaţă 
construită = 362 mp, din care suprafaţa construită a corpului A = 217 mp şi suprafaţa 
construită a corpului B = 145 mp”. 

-Textul de poziţia nr. 636, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:  “60.599 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 637, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul 

Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 19, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi: N - strada 
Anton Holban, S - proprietate privată, E - strada Ion Creangă, V - proprietate particulară, 
suprafaţa = 1307 mp”. 

-Textul de la poziţia nr. 637, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 68.617,5 ”. 

-Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în municipiul 
Fălticeni, strada Armatei, nr. 17, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N – alee de 
acces, S – strada Armatei, E – proprietate privată, V - proprietate privată, suprafaţa = 4.498 
mp” 

-Textul de la poziţia nr. 624, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „ 368.071 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în municipiul 

Fălticeni, strada Spicului, nr. 11, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N – 



proprietate privată, S – strada Spicului, E – proprietate privată, V - proprietate privată, 
suprafaţa = 2.135 mp”  

-Textul de la poziţia nr. 631, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „134.889 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în municipiul 

Fălticeni, strada Nufărului, f.n., judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N – 
proprietate privată, S – strada Nufărului, E – strada Răsăritului, V - proprietate privată, 
suprafaţa  = 561 mp”. 

-Textul de la poziţia nr. 633, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 35.444 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în municipiul 

Fălticeni, strada Ion Dragoslav, nr. 9, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N – 
strada Ion Dragoslav, S – proprietate privată, E – proprietate privată, V - proprietate privată, 
suprafaţa = 2.529 mp” . 

-Textul de la poziţia nr. 622, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 24.835 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 548, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situată în municipiul 

Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, suprafaţă construită = 330 mp”. 
-Textul de la poziţia nr. 548, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 165,97 ” 
-Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “ situat în municipiul 

Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N – 
proprietate privată, S – Ocolul Silvic, E – proprietate privată, V – strada Sucevei, suprafaţă  
= 1.015 mp”  

-Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 446,6 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 550, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situată în municipiul 

Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, suprafaţă construită = 60 mp ”. 
-Textul de la poziţia nr. 550, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 5,42 ”. 
-Textul de la poziţia nr. 412, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „ situat în municipiul 

Fălticeni, strada Mihai Eminescu, nr. 4, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N –
proprietate privată, S – strada Mihai Eminescu, E – Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, V –strada 
Cuza Vodă, suprafaţa = 4.835 mp” . 

-Textul de la poziţia nr. 412, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “ 317,68 ”. 
 

 

 

DIRECŢIA TENICĂ 

Ing. Naforniţă Anton 

 

 

 

 

 

 



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

                                                                                      Proiect 
H O T Ă R Â R E 

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea consiliului local al municipiului 

Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 
 

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

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată la nr. 26722/17.12.2014; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 26723/17.12.2014;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2)  lit. c) şi art. 45  alin. (1)  din Legea 215 / 
2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. –  Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, înscris în Anexa la  Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2.  -  Orice alte prevederi contrare se abrogă. 
Art. 3. - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 
 
                               INITIATOR 
                                PRIMAR 
         prof. Gheorghe-Catalin Coman              
                                                                                                          Avizat,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
              jr.Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                     P R I M A R                                                        
                                                                   
                                                                                            Nr.  26722 / 17.12.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

În anii 2013 şi 2014 au fost aprobate de către Consiliul Local al municipiului Fălticeni 
hotărâri privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru promovarea hotărârii de Guvern privind atestarea datelor din Inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, este necesară înscrierea în 
evidenţele de carte funciară a imobilelor asupra cărora au intervenit modificări.  

 Întrucât procedura de înscriere a imobilelor proprietate publică în evidenţele de carte 
funciară este de lungă durată(în cazul nostru, procedura a durat peste un an)   este necesară o 
actualizare a hotărârii Consiliului Local pentru transmiterea documentaţiei la Consiliul Judeţean 
Suceava, în vederea promovării hotărârii de Guvern. 

 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 

 

 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                DIRECŢIA TEHNICĂ              
                                                                      
                                                                                            Nr.  26723 / 17.12.2014 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 
Cadrul juridic general care defineste domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-

teritoriale este reglementat de art. 136 din Constitutia Romaniei. 

 Delimitarea bunurilor  care apartin statului, judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor 

este prevazuta in anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Falticeni a fost aprobat prin 

H.C.L. nr. 101/27.11.2008 si atestat prin H.G. nr. 453/2009. 

Pentru promovarea hotărârii de Guvern privind atestarea datelor din Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, este necesară înscrierea în 

evidenţele de carte funciară a imobilelor, proprietate publică a municipiului. 

Întrucât procedura de înscriere a imobilelor proprietate publică în evidenţele de carte 

funciară este de lungă durată(în cazul nostru, procedura a durat peste un an)   este necesară o 

actualizare a hotărârii Consiliului Local pentru transmiterea documentaţiei la Consiliul Judeţean 

Suceava, în vederea promovării hotărârii de Guvern. 

 
 

DIRECŢIA TENICĂ 
Ing. Naforniţă Anton 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                    Proiect 

HOTĂRÂRE 

 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul Suceava din domeniul public al 

statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al Municipiului 
Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul 

Suceava 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  26398/11.12.2014; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 26399/11.12.2014; 
- adresa nr. 4/23565/03.12.2014 a Ministerului Justiţiei referitoare la Procedura de 

transmitere a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul 
Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni; 

      În temeiul prevederilor art. 9, alin. 1 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. 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 solicită transmiterea dreptului de proprietate a imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul Suceava,  din domeniul public al statului 
şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Fălticeni.  
          Art.2: Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             

                   INITIATOR 
                      PRIMAR 
   prof. Gheorghe-Catalin Coman 
                 
                                                                                                          Avizat,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
              jr.Mihaela Busuioc 



                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                                                                           Nr.  26398/11.12.2014                                               
               

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul Suceava din domeniul public al 

statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al Municipiului 

Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 33/1992 s-a aprobat 
transmiterea dreptului de administrare al imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 
13, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Tribunalul Suceava, în vederea amenajării 
sediului Judecătoriei Fălticeni.  

Odată cu apariţia Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşurau activitatea instanţele judecătoreşti şi 
parchetele de pe lângă acestea au trecut, prin efectul legii, în domeniul public al statului. 

În prezent, imobilul din str. Nicu Gane, nr. 13 se află în domeniul public al statului şi în 
administrarea Tribunalului Suceava. 

Având în vedere finalizarea noului sediu al Judecătoriei Fălticeni, instituţia noastră a 
solicitat Tribunalului Suceava acordul pentru demararea procedurii de transmitere a dreptului de 
proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 748 m.p. şi imobilelor construcţii reprezentând 
corp clădire judecătorie, birou avocaţi şi magazie situate pe str. Nicu Gane, nr. 13, din domeniul 
public al statului în domeniul public al Municipiului Fălticeni. 

Prin adresa nr. 4/23565/03.12.2014  Ministerul Justiţiei a comunicat Tribunalului Suceava 
procedura de transmitere a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul 
Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni. 

Pentru a face posibilă utilizarea acestuia în interes public de către administraţia publică 
locală este necesară trecerea acestui bun în domeniul public al municipiului Fălticeni.  
 Potrivit prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul 
public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ – teritoriale se face la cererea 
consiliului local, prin hotărâre a Guvernului. 
 Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului situat în municipiul 
Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul Suceava din domeniul public al statului şi din administrarea 
Tribunalului Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava. 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                prof. Gheorghe Cătălin Coman     
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului 
situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, judeţul Suceava din domeniul public al 

statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al Municipiului 
Fălticeni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 

 

 

 

Imobilul situat pe str. Nicu Gane, nr. 13 care constituie sediul actual al Judecatoriei 
Falticeni se află in proprietatea publică a statului şi în administrarea Tribunalului Suceava. 

Acesta este înscris în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
potrivit Anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, sub denumirea „Judecatoria Falticeni si constructii anexe”, fiind identificat cu nr. M.F.P. 
34815. 

In conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ – teritoriale se face la cererea consiliului 
local, prin hotărâre a Guvernului. 

Dată fiind finalizarea noului sediu al Judecatoriei Falticeni, consideram legala si oportuna 
solicitarea transmiterii in proprietatea publică a Municipiului Falticeni a imobilului situat pe str. Nicu 
Gane, nr. 13, în scopul extinderii sediului Primariei Municipiului Falticeni. 

Prin adresa nr. 4/23565/03.12.2014 prin care Ministerul Justiţiei a comunicat Tribunalului 
Suceava procedura de transmitere a imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, 
judeţul Suceava în domeniul public al Municipiului Fălticeni,         s-a solicitat ca hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Falticeni să cuprindă si destinatia care va fi atribuită imobilului, 
dupa preluare. 

Pe baza hotararii Consiliului Local al Municipiului Falticeni, a controlului de legalitate 
exercitat de Institutia Prefectului – Judetul Suceava si a extrasului de carte funciara aferent 
imobilului, Ministerul Justitiei va proceda la elaborarea si promovarea proiectului de hotarare a 
Guvernului privind transmiterea imobilului situat in municipiul Falticeni, str. Nicu Gane, nr. 13, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al 
Municipiului Fălticeni.  

După adoptarea de catre Guvern a acestei hotarari, se va proceda la incheierea 
protocolului de predare-primire a imobilului. 
 

Directia tehnica 
Ing.Anton Nafornita 
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HOTĂRÂRE 
         privind apartamentarea imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti 

Gane nr. 6 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 26650/17.12.2014; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
26651/17.12.2014;  
În temeiul prevederilor art. 26, alin. 8 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. b, pct.3, 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 apartamentarea imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. 
Pleşeşti Gane nr. 6, în vederea înscrierii în evidenţele de carte funciară. 

Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prevederilor hotărâri. 

 
                              
 
                                   INIŢIATOR 
                                      PRIMAR 
                    Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
          
                                                                      

                                                            AVIZAT  
                                                         SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 

 

 
 


