
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                      Nr. 19076/21.08.2015                                                                                                                  
 

                                                                                                                    Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

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

-  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată  sub  
nr.19059/21.08.2015; 

- raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ înregistrat sub nr. 
19060/21.08.2015; 

- cererea d-lui Dumitriu Dumitru Sergiu înregistrată sub nr. 17458/31.07.2015 şi cererea d-lui 
Ioniţe Mihai - Cozmin înregistrată sub nr. 4531/04.08.2011; 
            -   referatul de anchetă socială înregistrat sub nr. 18703/18.08.2015; 
           -  procesul – verbal al comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a 
unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni înregistrat sub nr. 
19050/20.08.2015; 
            În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 şi art. 
49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situată 
în municipiul Fălticeni, str. 9 Mai, bl. 2, ap. 8, către dl. Ioniţe Mihai Cozmin. 
                 Art.2: Durata termenului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii. 
               Art.3: Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/15.01.2015 se modifică în mod corespunzător. 
                 Art.4: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate. 
 
                                   INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                                          
                                                                         

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 

                         



 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                          Nr. 14976/02.07.2015                                            
                                                       
                                                                    
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de imobile 
(apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni, precum şi aprobarea 

documentaţiei corespunzătoare  
  

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 14974/02.07.2015; 

- raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice înregistrat 
la nr. 14975/02.07.2015; 
În temeiul prevederilor art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art. 13, lit a din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 2, alin. 2 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, 
art. 49  şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de 
imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni. 
          Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă prevăzută la art. 1, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.3: Comisia de licitaţie va fi numită prin dispoziţia primarului municipiului Fălticeni. 
          Art.4: Se desemnează în comisia de licitaţie doi reprezentanţi ai consiliului local al 
municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

1. Consilier local _________________________ 
2. Consilier local _________________________ 

          Art.5: Ulterior  încheierii contractelor de vânzare – cumpărare, locuinţele achiziţionate 
vor fi incluse în domeniul public al municipiului Fălticeni. 



          Art.6:  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. 14974/02.07.2015 

 
               
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru 
achiziţionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni,  

precum şi aprobarea documentaţiei corespunzătoare  
 

    
 

          Având în vedere că în bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 sunt incluse 

sumele necesare achiziţionării unor apartamente/garsoniere se impune demararea 

procedurii de licitaţie. 

          Condiţiile minime privind participarea la licitaţie, elementele de preţ, cât şi regulile 

privind desfăşurarea licitaţiei sunt prevăzute în caietul de sarcini, imobilele achiziţionate 

urmând a fi introduse în domeniul public al municipiului Fălticeni. 

          Din comisia de licitaţie, pe lângă persoanele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, propun să facă parte şi doi reprezentanţi ai consiliului local. 

          În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru 

achiziţionarea de locuinţe de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza 

municipiului Fălticeni, precum şi aprobarea documentaţiei corespunzătoare.  

 
 
 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 
                       



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 19043 / 20.08.2015 
                                                                                         Proiect                                 

                                                                                     
HOTĂRÂRE 

privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului situat în municipiul 
Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 101, judeţul Suceava, din  

unitate de învăţământ(atelier şcoală-C6) în bloc de locuinţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
            - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  19041/ 20.08.2015; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr.  19042/ 20.08.2015; 
 - adresa nr. 18642/17.08.2015 prin care s-a solicitat avizul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Suceava; 
 - adresa nr.  18709/18.08.2015 prin care s-a solicitat avizul Colegiului Naţional “Nicu 
Gane” Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2) lit. c) şi art. 45, alin. 3 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 propune schimbarea destinaţiei imobilului situat în municipiul Fălticeni, 
str.Nicu Gane, nr. 101, judeţul Suceava, (constând din clădire în suprafaţă construită de 485 
m.p. şi teren aferent/cale de acces stabilită în urma divizării),  aflat în proprietatea publică a 
municipiului Fălticeni şi în administrarea Colegiului Naţional “Nicu Gane” Fălticeni, din 
unitate de învăţământ (atelier şcoală-C6) în bloc de locuinţe. 

   Art. 2: Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data emiterii avizului 
conform al ministrului educaţiei naţionale. 
              Art. 3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
  
              INIŢIATOR 
                PRIMAR 
   prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                                     
                                                                                             Avizat 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 

                                                                     PRIMAR                           Nr. 19041/ 20.08.2015 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 101, judeţul Suceava, din  
unitate de învăţământ (atelier şcoală-C6) în bloc de locuinţe 

 
 
 
 

Imobilul situat în municipiul Fălticeni, str. Sucevei, nr. 101, judeţul Suceava -“Atelier 
şcoală(C6)”, aflat în administrarea Colegiului Naţional “Nicu Gane” Fălticeni, pentru care se 
solicită schimbarea destinatiei în bloc de locuinţe, pe perioadă nedeterminată,  nu mai 
deserveşte procesului de învăţământ de foarte mult timp, întrucât Colegiul Naţional "Nicu 
Gane" este un liceu teoretic, având două profiluri: real si uman. Specializările 
corespunzatoare acestor profiluri sunt: pentru profilul real - matematică-informatică şi ştiinţe 
ale naturii, iar pentru profilul uman - filologie şi ştiinţe socio-umane. 

Acest imobil, nemafiind utilizat ca atelier-şcoală încă de la desfiinţarea profilului 
mecanică, în prezent se află într-o stare avansată de degradare, necesitând reparaţii 
capitale pentru atribuirea unei alte destinaţii. 
 Întrucât la nivelul Municipiului Fălticeni există deficit de locuinţe, aflându-ne în 
imposibilitatea de a pune la dispoziţia persoanelor angajate în sistemul de învăţământ, 
sănătate sau alte domenii o locuinţă, considerăm oportună identificarea clădirilor 
nefuncţionale şi demararea procedurilor legale pentru schimbarea destinaţiei acestora în 
bloc de locuinţe. 
 Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai 
cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. 
 În considerarea celor expuse, propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 101, judeţul Suceava, din unitate de 
învăţământ(atelier şcoală-C6) în bloc de locuinţe. 
 
 
 
 
                                                             INIŢIATOR 

PRIMAR 
prof.Gheorghe-Cătălin Coman 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
Directia Tehnica 

Nr. 19042 / 20.08.2015 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 101, judeţul Suceava, din  
unitate de învăţământ(atelier şcoală-C6) în bloc de locuinţe  

 
      În vederea obţinerii avizului conform al ministrului educaţiei naţionale, în  
conformitate cu prevederile art. 112, alin. (6)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru schimbarea destinatiei imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 101, din unitate de învăţământ în bloc de locuinţe, 
este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care se propune schimbarea de 
destinaţie. 

         Documentele care stau la baza emiterii avizului conform al ministrului educaţiei 
naţionale privind schimbarea destinaţiei unor imobile – construcţii, teren aferent etc., aflate 
în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, sunt: 

1. Hotărârea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinaţie; 
2. Acordul Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar; 
3. Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ. 

Imobilul din str.Nicu Gane, nr. 101, aflat în administrarea  Colegiul Naţional "Nicu 
Gane"  nu mai este utilizat ca atelier-şcoală încă de la desfiinţarea profilului mecanică, iar în 
prezent se află într-o stare avansată de degradare, necesitând reparaţii capitale pentru 
atribuirea unei alte destinaţii. 

După obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei naţionale, se va proceda la 
retragerea dreptului de administrare asupra acestui imobil, printr-o hotărâre a consiliului 
local. 
 

Director Tehnic, 
Ing. Anton Nafornita 

 

 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.19138/21.08.2015 

                                                                                              Proiect                                        
 

HOTĂRÂRE 
la proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni, prin negociere directa, cu respectarea 
dreptului de preemtiune al proprietarilor construcţiilor si a Regulamentului  privind 
procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului 

Falticeni 
 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
           - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 19136/21.08.2015; 
           - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 19137/21.08.2015; 
 - cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor;  
 - Regulamentului  privind procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in 
domeniul privat al Municipiului Falticeni; 
 - procesul-verbal nr. 18890/19.08.2015 de identificare a terenurilor ce apartin 
domeniului privat al Municipiului Falticeni care fac obiectul unor cereri de cumparare; 

- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. REVAL  CONSULTING S.R.L. 
Suceava; 

- procesul- verbal de negociere  directa nr. 19133/21.08.2015; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. b), art. 45, alin. 3) şi 

art. 123, alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
                 Art. 1. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 184 m.p. teren(două parcele, 
respectiv 128m.p. + 56m.p.), situată pe str. ION CREANGA, nr. 9, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, prevăzută în anexele nr. 1 si nr. 2, cu respectarea dreptului de 
preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile legii, respectiv d-nei 
Butnariu Luminita, domiciliată în municipiul Fălticeni, str.Ion Creanga nr. 9. 
        Art. 2. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 232 m.p. teren, situată pe str. Mihail 
Sadoveanu, nr. 5 proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 3, cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-nei Ifrim Aurica, domiciliata în municipiul Fălticeni, str. Mihail Sadoveanu, 
nr. 5.  
 
 



     
 

      Art. 3. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 370 m.p. (doua parcele, respectiv 300 
m.p. + 70 m.p.) teren, situată pe str. Mihail Sadoveanu nr. 3, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, prevăzută în anexele nr. 4 si nr. 5 cu respectarea dreptului de 
preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile legii, respectiv d-nei 
Sandu Veronica, domiciliat în municipiul Fălticeni, str. Mihail Sadoveanu, nr. 3.  
           Art. 4. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de  22 m.p. teren, situată pe str. 
Sucevei f.n. (garaj nr. 47) proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa 
nr. 6, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în 
conditiile legii, respectiv d-lui Pitaru Ion domiciliat în municipiul Fălticeni, str.Sucevei, bl. 82, 
sc. A, et. 2, Ap. 10 . 
         Art. 5. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 21 m.p. teren, situata pe str. Sucevei 
f.n. (garaj nr. 2) proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 7, cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-lui Gradinaru Neculai, domiciliat în municipiul Fălticeni, str.Sucevei, bl. 
82, sc. A, et. 1, Ap. 5 . 
          Art. 6. – Se aprobă vânzarea suprafaţei de 19 m.p. teren, situata pe  str. 
Sucevei nr 8 (garaj nr. 8 ) proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa 
nr. 8, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în 
conditiile legii, respectiv d-lui Lupu Dumitru, domiciliat în municipiul Fălticeni, str.Sucevei, 
bl. 115, sc. B, Ap. 17 .  
          Art. 7. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 22 m.p. teren, situata pe  str. Sucevei 
f.n.(garaj nr. 40) proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 9, cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-lui Arteni I. Constantin, domiciliat în municipiul Fălticeni, str.Republicii, bl. 
19, sc. E, ap. 8. 
 Art. 8. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 21 m.p. teren, situata pe  str. Sucevei 
f.n.(garaj nr. 25) proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 10, cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-lui Danilet Dumitru, domiciliat în municipiul Făticeni, str. Buciumeni, nr. 
67. 
 Art. 9. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 29 m.p. teren, situata pe  str. Ana 
Ipatescu nr. 29  (garaj nr. 29) proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în 
anexa nr. 11, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei 
autorizate în conditiile legii, respectiv d-lui Nistor Mihai, domiciliat în municipiul Făticeni, 
str.Ana Ipatescu, bl. 68, sc. B, ap. 3.  
 Art. 10. - Se aprobă vânzarea suprafaţei de 30 m.p. teren, situată pe  str. 13 
Decembrie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prevăzută în anexa nr. 12, cu 
respectarea dreptului de preemţiune pentru proprietarul constructiei autorizate în conditiile 
legii, respectiv d-lui  Asaftei-Titianu Ion, domiciliat în municipiul Făticeni, str. Cuza Voda, 
nr. 12B.  
 
 
 
 



 
 

          Art. 11. -  Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la articolele nr. 1 - 10  
se stabileste conform rapoartelor de evaluare întocmite de SC REVAL CONSULTING SRL, 
prevazute in anexele nr. 13 - 22 si a procesului – verbal de negociere directa nr. 
19133/21.08.2015 prevazut in anexa nr. 23, după cum urmează: 
 

 
Nr. 
crt
. 

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânzării  

Suprafata 
(mp) 

Pret 
vanzare 

(lei) 
1 Str. ION CREANGA nr.9 184 24150 
2 Str. SADOVEANU nr. 5 232 27088 
3 Str. SADOVEANU nr. 3 370 43050 
4 Str. SUCEVEI  f.n.  

(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 47) 
22 3570 

5 Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr.  2 ) 

21 3465 

6 Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 8 ) 

19 3150 

7 Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 40) 

22 3570 

8 Str. SUCEVEI f.n. 
 (TEREN AFERENT GARAJ nr. 25) 

21 3465 

9 Str. ANA IPATESCU nr.29  
( TEREN AFERENT GARAJ nr. 29) 

29 3675 

10 Str. 13 DECEMBRIE f.n.  30 5250 
 
      Art. 3: Pretul terenurilor se achită integral până la data autentificării contractelor 
de vânzare-cumpărare.  

     Art.  4. – La data încheierii în formă autentică a contractelor de vânzare-
cumpărare se reziliază contractele de concesiune încheiate între Primăria municipiului 
Fălticeni şi cumpărătorii terenurilor. 
                 Art. 5: Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare a 
terenurilor  supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către 
cumpărători. 

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

INIŢIATOR, 
  PRIMAR 

     prof. Gheorghe Catalin Coman                                                     AVIZAT, 
                               Secretar  municipiu 
                              Jr. Mihaela Busuioc                                 

 



 
Anexă la H.C.L. nr. ____ / ____________ 

 
 
Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele/adresa 

cumpărătorilor 
terenurilor 

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânzării  

Suprafata 
(mp) 

1 BUTNARIU LUMINITA 
str.Ion Creanga nr.9 

Suprafat de  184 m.p., situata in 
Str. ION CREANGA nr.9,  

184 
(128 + 56) 

2 IFRIM AURICA 
Str. SADOVEANU nr. 
5 

Suprafat de  232 m.p., situata in 
Str. SADOVEANU nr. 5 

232 

3 SANDU VERONICA 
Str. SADOVEANU nr. 
3 

Suprafat de  370  m.p., situata in 
Str. SADOVEANU nr. 3 

370 
(300+70) 

4 PITARU  ION 
str.Sucevei, bl.82, 
sc.A, et.2, Ap.1 
 

Suprafat de  22 m.p., situata in 
Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 
47) 

22 

5 GRADINARU 
NECULAI 
str.Sucevei, bl.82, 
sc.A, et.1, Ap.5 . 

Suprafat de  21 m.p., situata in 
Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr.  2 
) 

21 

6 LUPU DUMITRU 
str.Sucevei, bl.115, 
sc.B, Ap. 17 

Suprafat de  19  m.p., situata in 
Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 8 
) 

19 

7 ARTENI  I. 
CONSTANTIN 
str.Republicii, bl.19, 
sc.E, ap.8. 

Suprafat de  22 m.p., situata in 
Str. SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 
40) 

22 

8 DANILET  DUMITRU 
str. Buciumeni, nr. 67 

Suprafat de  21 m.p., situata in 
Str. SUCEVEI f.n. 
 (TEREN AFERENT GARAJ nr. 
25) 

21 

9 NISTOR  MIHAI 
str.Ana Ipatescu, bl.68, 
sc. B, ap. 3 
 

Suprafat de  29 m.p., situata in 
Str. ANA IPATESCU nr.29  
( TEREN AFERENT GARAJ nr. 
29) 

29 

10 ASAFTEI-TITIANU 
ION  
str. Cuza Voda, 
nr.12B.  

Suprafat de  30 m.p., situata in 
Str. 13 DECEMBRIE f.n.  

30 

 
 



 R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                            
                       P R I M A R                                                                                                                                   
               Nr. 19136/21.08.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni, prin negociere directa, cu respectarea 
dreptului de preemtiune al proprietarilor construcţiilor si a Regulamentului privind 

procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului 
Falticeni 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, “vânzarea, concesionarea si închirierea se 
fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. Prin derogare,    în cazul în care 
consiliile locale sau judetene hotarasc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privata a 
unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-
credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpărarea terenului aferent 
constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul local sau judetean, dupa caz”. 
 De asemenea  prin H.C.L. nr. 60/28.05.2015 s-a aprobat regulamentul privind 
procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului Falticeni.  

In acest context s-a optat pentru negocierea directa a pretului de vanzare inclusiv 
pentru 2 (doua) terenuri cu suprafete mai mari de 150 m.p., avand urmatoarea motivare: 

- Str. Sadoveanu nr. 5. suprafata de 232 m.p. -  teren arabil, detinut de dna. Ifrim 
Aurica, conform contractului de concesiune nr. 11862/23.11.1998; 

- Str. Sadoveanu nr. 3, suprafata de 300 m.p. -  cale de acces pentru proprietatea 
dnei. Sandu Veronica care in acest moment are acces la prin curtea Catedralei 
ortodoxe de stil vechi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 

 În urma identificării terenurilor ( p.v. nr. 18890/19.08.2015) si a negocierii directe ( 
p.v. nr. 19133 / 21.08.2015) propun vânzarea acestora cu respectarea dreptului de 
preemţiune al proprietarilor construcţiilor si a Regulamentului privind procedura de vanzare 
a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului Falticeni,după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele/adresa 

cumpărătorilor 
terenurilor 

Elemente de identificare a 
terenurilor supuse vânzării  

Pret 
vanzare 

(lei) 

1 BUTNARIU LUMINITA 
str.Ion Creanga nr.9 

Suprafata de  184 m.p., situata in 
Str. ION CREANGA nr.9,  

24150 

2 IFRIM AURICA 
Str. SADOVEANU nr. 5 

Suprafata de  232 m.p., situata in 
Str. SADOVEANU nr. 5 

27088 

3 SANDU VERONICA 
Str. SADOVEANU nr. 3 

Suprafata de  370  m.p., situata in 
Str. SADOVEANU nr. 3 

43050 



4 PITARU  ION 
str.Sucevei, bl.82, sc.A, 
et.2, Ap.1 

Suprafata de  22 m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 47) 

3570 

5 GRADINARU NECULAI 
str.Sucevei, bl.82, sc.A, 
et.1, Ap.5 . 

Suprafata de  21 m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr.  2 ) 

3465 

6 LUPU DUMITRU 
str.Sucevei, bl.115, sc.B, 
Ap. 17 

Suprafata de  19  m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 8 ) 

3150 

7 ARTENI  I. CONSTANTIN 
str.Republicii, bl.19, sc.E, 
ap.8. 

Suprafata  de  22 m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  GARAJ nr. 40) 

3570 

8 DANILET  DUMITRU 
str. Buciumeni, nr. 67 

Suprafata de  21 m.p., situata in Str. 
SUCEVEI f.n. 
 (TEREN AFERENT GARAJ nr. 25) 

3465 

9 NISTOR  MIHAI 
str.Ana Ipatescu, bl.68, sc. 
B, ap. 3 

Suprafata de  29 m.p., situata in Str. 
ANA IPATESCU nr.29  
( TEREN AFERENT GARAJ nr. 29) 

3675 

10 ASAFTEI-TITIANU ION  
str. Cuza Voda, nr.12B.  

Suprafata de  30 m.p., situata in Str. 
13 DECEMBRIE f.n.  

5250 

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

proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preemţiune al 
proprietarilor construcţiilor si a Regulamentului privind procedura de vanzare a 
bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului Falticeni 

 
 

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 19137/21.08.2015 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni, prin negociere directa, cu respectarea 
dreptului de preemtiune al proprietarilor construcţiilor si a Regulamentului  privind 
procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului 

Falticeni 
 

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

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

La registratura Primariei Municipiului Faliceni s-au depus mai multe cereri prin care  
cetateni ai municipiului solicita cumpararea unor suprafete de teren. Dintre acestea, un 
numar de 10 cereri au atasata documentatia care corespunde cerintelor Regulamentului  
privind procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului 
Falticeni 

Prin H.C.L. nr. 60/28.05.2015 s-a aprobat regulamentul privind procedura de vanzare 
a bunurilor imobile inscrise in domeniul privat al Municipiului Falticeni.  

In conformitate cu prevederile acestui regulament,  s-a optat pentru negocierea 
directa a pretului de vanzare,  inclusiv pentru 2 (doua) terenuri cu suprafete mai mari de 
150m.p : 

- Str. Sadoveanu nr.5. suprafata de 232 m.p. -  teren arabil, detinut de dna. Ifrim 
Aurica, conform contractului de concesiune nr. 11862/23.11.1998; 

- Str. Sadoveanu nr.3, suprafata de 300 m.p. -  cale de acces pentru proprietatea 
dnei. Sandu Veronica care in acest moment are acces la prin curtea Catedralei 
ortodoxe de stil vechi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. 

Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, negociat intre 
cumparatori si comisia de negociere si  aprobat de consiliul local. 
Nr. 
crt
. 

Numele si 
prenumele/adres
a cumpărătorilor 

terenurilor 

Elemente de 
identificare a 

terenurilor supuse 
vânzării  

Numar/data 
cerere 

Numar 
Carte 

Funciara 

Numar 
Contract  de 
Concesiune 

1 BUTNARIU 
LUMINITA 
str.Ion Creanga 
nr.9 

Suprafata de  184 
m.p., (128m.p. + 56 
m.p.) 
situata in Str. ION 

27161/17.12.
2013 

36797 – 
128mp 
36789 – 
56mp 

12346/28.10.19
98 



CREANGA nr.9,  
2 IFRIM AURICA 

Str. SADOVEANU 
nr. 5 

Suprafata de  232 
m.p., situata in Str. 
SADOVEANU nr. 5 

6731/25.03.2
015 

37655 11862/23.11.19
98 

3 SANDU 
VERONICA 
Str. SADOVEANU 
nr. 3 

Suprafata de  370  
m.p., situata in Str. 
SADOVEANU nr. 3 

22651/24.10.
2014 

37552 -
300mp 
37554 -
70mp 

CALE DE 
ACCES(300mp) 
TEREN SITUAT 
IN SPATELE 
PROPRIETATII 
(70mp) 

4 PITARU  ION 
str.Sucevei, bl.82, 
sc.A, et.2, Ap.1 
 

Suprafata de  22 
m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  
GARAJ nr. 47) 

22024/20.10.
2014 

34778 2869/28.01.200
2 

5 GRADINARU 
NECULAI 
str.Sucevei, bl.82, 
sc.A, et.1, Ap.5 . 

Suprafata de  21 
m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  
GARAJ nr.  2 ) 

11627/10.06.
2014 

37490 13251/17.12.19
98 

6 LUPU DUMITRU 
str.Sucevei, 
bl.115, sc.B, Ap. 
17 

Suprafata de  19  
m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  
GARAJ nr. 8 ) 

15374/29.06.
2014 

36756 1963/12.02.199
9 

7 ARTENI  I. 
CONSTANTIN 
str.Republicii, 
bl.19, sc.E, ap.8. 

Suprafata  de  22 
m.p., situata in Str. 
SUCEVEI  f.n.  
(TEREN AFERENT  
GARAJ nr. 40) 

5319/08.03.2
015 

37526 2920/48/28.01.2
002 

8 DANILET  
DUMITRU 
str. Buciumeni, nr. 
67 

Suprafata de  21 
m.p., situata in Str. 
SUCEVEI f.n. 
 (TEREN AFERENT 
GARAJ nr. 25) 

18157/08.09.
2014 

37319 13283/17.12.19
98 

9 NISTOR  MIHAI 
str.Ana Ipatescu, 
bl.68, sc. B, ap. 3 
 

Suprafata de  29 
m.p., situata in Str. 
ANA IPATESCU 
nr.29  
( TEREN AFERENT 
GARAJ nr. 29) 

4413/25.02.2
015 

37458 8059/19.07.199
9 

10 ASAFTEI-TITIANU 
ION  
str. Cuza Voda, 
nr.12B.  

Suprafata de  30 
m.p., situata in Str. 
13 DECEMBRIE f.n.  

5622/11.03.2
014 

32434 TEREN SITUAT 
IN FATA 
PROPRIETATII  
 

 



 
Având în vedere că cele  zece suprafeţe de teren, supuse vânzării, nu pot face 

obiectul unei licitaţii publice întrucât sunt aferente unor construcţii – proprietatea privată a 
persoanelor fizice/juridice, considerăm legală şi oportună vânzarea prin negociere directa 
a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu 
respectarea dreptului de preemţiune al proprietarilor construcţiilor si a  
Regulamentului  privind procedura de vanzare a bunurilor imobile inscrise in 
domeniul privat al Municipiului Falticeni 

 
 
 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
Ing. Anton Naforniţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    
     
                      R O M Â N I A                                                                                                                                                        
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI         
            Proiect 
                                                                                 HOTARARE 
                        privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
19046 din 20.08.2015;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 19047 din 20.08.2015; 
- adresele nr. 62085 din 13.08.2015 si 62142 din 14.08.2015 ale Administratiei Judetene a 

Finantelor Publice Suceava; 
- adresa nr 5887 din 12.08.2015 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu; 
- adresa nr  62142 din 14.08.2015 de la Colegiul Vasile Lovinescu; 
- adresa nr 721 din 06.08.2015 de la GPN Voinicelul; 

- Aviz nr. 17925 din 10.08.2015 de la ISJ Suceava; 
- Nota interna nr. 18856 din 19.08.2015 a Serviciului administrativ-control-achizitii; 
- Referatele de necesitate nr. 18699 si 18700 din 18.08.2015 si nr. 18864 din 19.08.2015 ale 

Directiei Tehnice; 
- Memoriu tehnic nr. 19144 din 21.08.2015 a Serviciului Urbanism; 
 
În baza prevederilor art.19 alin. (2) si art.48 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare  
      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;               
                                                           
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară înscris în bugetul municipiului Falticeni 
cu suma de 211,5 mii lei, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la 
sfârşitul anului 2015, după cum urmează: 

 
Subcapitol/Paragraf Denumire Suma 

disponibilizată 
(mii lei) 

Explicaţia 
( titlul de cheltuieli) 

51.02.01.03 Autoritati executive -126,5 Cheltuieli de personal 
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz 

de invaliditate 
-85,0 Asistenta sociala 

 
Art. 2: Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară înscris în bugetul municipiului 

Falticeni a sumei de 246,5 mii lei, reprezentand cheltuieli cu caracter neprevazut, dupa cum urmeaza: 
 

Subcapitol/Paragraf Denumire Suma 
repatizata 

(mii lei) 

Explicaţia 
( titlul de cheltuieli) 

67.02.03.02 Biblioteca 35 Cheltuieli de capital 
67.02.03.02 Biblioteca 5 Cheltuieli de personal 
67.02.03.03 Muzee 5 Cheltuieli de personal 



68.02.05.02 Asistenta sociala in caz 
de invaliditate 

182 Cheltuieli de personal 

68.02.15.02 Cantine sociale 1,5 Cheltuieli de personal 
70.02.50 Alte servicii in domeniile 

locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

14 Cheltuieli de personal 

74.02.05.01 Salubritate 4 Cheltuieli de personal 
 
 
Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2015, conform Anexei nr. 1. 
Art. 4: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare de la bugetul local, 

conform Anexei nr. 2. 
Art. 5: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul local pe 

anul 2015, conform Anexei nr. 3. 
Art. 6: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau partial 

finantate din venituri proprii pe anul 2015,conform Anexei nr. 4. 
Art. 7: Se aprobă modificarea alocarii sumei de 236.000 lei de pe paragraful 67.02.05.01 Sport,, 

alineatul 59.20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept 

privat, pentru finantarea in baza Legii 350/3008, a ramurilor sportive mentionate in anexa nr. 5. 
Art. 8: Anexele fac parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art. 9: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.      
 
 
 

PRIMAR,  
Prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                             

                                             
 
Avizat,                                     

                                                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                                                             Mihaela Busuioc                                      
 



                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                 Nr.  19046 din 20.08.2015 
                       PRIMAR               
         
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 

 
Prin decizia 5359 din 13.08.2015 a directorului Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Suceava s-a majorat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 
general centralizat al UAT Falticeni cu suma de 1.728 mii lei, situatie ce ni s-a comunicat 
prin adresa nr. 62085 din 13.08.2015. In data de 17.08.2015, in sedinta extraordinara de 
consiliu local a fost inclusa in buget suma de 1.528.000 lei pentru plata hotararilor 
judecatoresti privind drepturi de personal la unitatile de invatamant preuniversitar, pe seama 
sumelor din TVA alocate. Disponibilul de 200.000 lei va fi distribuit pentru a acoperi 
necesarul cheltuielilor de personal pe diferite capitole bugetare. In acest sens, a fost efectuata 
o analiza si s-a procedat la modificarea bugetului in doua etape: 

- majorarea Fondului de rezervă bugetară înscris în bugetul municipiului Falticeni cu 
suma de 211,5 mii lei, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare 
până la sfârşitul anului 2015, respectiv 126.500 lei cheltuieli de personal la paragraful 
51.02.01.03 Autoritati executive si 85.000 lei indemnizatii pentru persoanele cu handicap; 

- repartizarea din Fondul de rezervă bugetară a sumei de 211,5 mii lei, reprezentand 
majorarea cheltuielilor de personal pe diferite capitole, pe care la inceputul anului nu au 
putut fi previzionate corect sumele, deoarece au aparut modificari legislative ce nu au putut 
fi prevazute. Disponibilul de 326.500 lei rezultat din suplimentarea de 200.000 lei si 
economia realizata de 126.500 lei, va majora cheltuielile de personal astfel: 

- biblioteca – 5.000 lei 
- muzeu oras – 5.000 lei 
- asistenti personali ai persoanelor cu handicap – 182.000 lei 
- cantina de ajutor social – 1.500 lei 
- serviciul de gospodarire comunala – 14.000 lei 
- salubritate – 4.000 lei 
- piata agroalimentara – 10.000 lei 
- Spitalul Municipal Falticeni – 105.000 lei  
Mentionam ca, intrucat Piata agroalimentara si Spitalul Municipal Falticeni sunt 

activitati/institutii finantate integral din venituri proprii, majorarea bugetara s-a realizat pe 
seama veniturilor proprii. Celelalte capitole au fost majorate din fondul de rezerva. 

Tot din fondul de rezerva bugetara s-a alocat suma de 35.000 lei pentru obiectivul de 
investitii: Reparatii elemente de fatada, revizuire si inlocuire jgheaburi si burlane la 

Biblioteca Eugen Lovinescu. 
 
Pe seama veniturilor incasate din impozitul pe teren in suma de 56.800 lei se vor 

majora cheltuielile cu bunuri si servicii, astfel: 
- Materiale si servicii cu caracter functional , la serviciul de gospodarire comunala – 

52.800 lei 
- Marcaje rutiere a scuarului si a celor doua sensuri giratorii de pe strada Sucevei – 

4.000 lei ( in completarea celor 8.000 lei economii). 
 



La solicitarea G.P.N. Voinicelul, privind necesitatea de a suplimenta cheltuielile de 
personal pe anul 2015 intrucat sumele alocate initial conform standardelor de cost per elev 
sunt insuficiente, am procedat la identificarea unei unitati de invatamant care are economii, 
respectiv Colegiul Tehnic Mihai Bacescu. Am solicitat si obtinut avizul Inspectoratului 
scolar pentru redistribuirea sumei de 33.000 lei de la colegiul mentionat la gradinita, 
acoperind astfel necesarul pe trimestrul III. 

La Colegiul Vasile Lovinescu se inregistreaza plati restante si deficit in ce priveste 
cheltuielile cu bunuri si servicii. Suma alocata in trimestrul III este insuficienta, in timp ce 
cea din trim. IV este supradimensionata. Am procedat la modificarea repartizarii sumelor 
intre trimestre, astfel: 34.000 lei au fost virati din trim IV in trim III la cheltuieli materiale si 
simultan, aceeasi suma a fost virata din trim III in trim. IV la salarii. Mentionam ca 
modificarea a fost facuta cu aprobarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Suceava. 

Din suma de 236.000 lei alocata pe paragraful 67.02.05.01 Sport,, alineatul 59.20 Sume 

destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat, 

pentru finantarea in baza Legii 350/3008 a fost contractata suma de 196.000 lei, ramanand 
neutilizata suma de 40.000 lei ce fusese alocata ramurilor sportive Atletism si Sportul pentru 

toti. Propun realocarea sumei de 40.000 lei catre ramura sportiva cu impactul cel mai mare la 
populatia municipiului, respectiv fotbal masculin.  

In luna curenta au fost primite adrese de la GPN Voinicelul, Spitalul Municipal 
Falticeni si Directia tehnica prin care se solicita virari de credite de la articole bugetare unde 
s-au inregistrat economii, la articole unde prevederile bugetare nu sunt suficiente. Acestea 
vor influenta bugetele institutiilor respective. 

 
 

       Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun Consiliului 
Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre. 
 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe – Cătălin Coman 

 



                            
             ROMÂNIA                                                       Nr.  19047/20.08.2015                      
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
                              

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 

 
Rectificarea bugetului local: 

1. Sectiunea de functionare:  
Prin decizia 5359 din 13.08.2015 a directorului Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Suceava s-a majorat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 
general centralizat al UAT Falticeni cu suma de 1.728 mii lei, situatie ce ni s-a comunicat 
prin adresa nr. 62085 din 13.08.2015. In data de 17.08.2015, in sedinta extraordinara de 
consiliu local a fost inclusa in buget suma de 1.528.000 lei pentru plata hotararilor 
judecatoresti privind drepturi de personal la unitatile de invatamant preuniversitar, pe seama 
sumelor din TVA alocate. Disponibilul de 200.000 lei va fi distribuit pentru a acoperi 
necesarul cheltuielilor de personal pe diferite capitole bugetare. In acest sens, a fost efectuata 
o analiza si s-a procedat la modificarea bugetului in doua etape: 

- majorarea Fondului de rezervă bugetară înscris în bugetul municipiului Falticeni cu 
suma de 211,5 mii lei, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până 
la sfârşitul anului 2015, respectiv 126.500 lei cheltuieli de personal la paragraful 51.02.01.03 
Autoritati executive si 85.000 lei indemnizatii pentru persoanele cu handicap; 

- repartizarea din Fondul de rezervă bugetară a sumei de 211,5 mii lei, reprezentand 
majorarea cheltuielilor de personal pe diferite capitole, pe care la inceputul anului nu au putut 
fi previzionate corect sumele, deoarece au aparut modificari legislative ce nu au putut fi 
prevazute, astfel: 

- biblioteca – 5.000 lei 
- muzeu oras – 5.000 lei 
- asistenti personali ai persoanelor cu handicap – 182.000 lei 
- cantina de ajutor social – 1.500 lei 
- serviciul de gospodarire comunala – 14.000 lei 
- salubritate – 4.000 lei. 
La solicitarea G.P.N. Voinicelul, privind necesitatea de a suplimenta cheltuielile de 

personal pe anul 2015 intrucat sumele alocate initial conform standardelor de cost per elev 
sunt insuficiente, am procedat la identificarea unei unitati de invatamant care are economii, 
respectiv Colegiul Tehnic Mihai Bacescu. Am solicitat si obtinut avizul Inspectoratului 
scolar pentru redistribuirea sumei de 33.000 lei de la colegiul mentionat la gradinita, 
acoperind astfel necesarul pe trimestrul III. 

 
Pe seama veniturilor incasate din impozitul pe teren in suma de 56.800 lei se vor 

majora cheltuielile cu bunuri si servicii, astfel: 
- Materiale si servicii cu caracter functional , la serviciul de gospodarire comunala – 

52.800 lei 
- Marcaje rutiere a scuarului si a celor doua sensuri giratorii de pe strada Sucevei – 

4.000 lei ( in completarea celor 8.000 lei economii). 



 
La Colegiul Vasile Lovinescu se inregistreaza plati restante si deficit in ce priveste 

cheltuielile cu bunuri si servicii. Suma alocata in trimestrul III este insuficienta, in timp ce 
cea din trim. IV este supradimensionata. Am procedat la modificarea repartizarii sumelor 
intre trimestre, astfel: 34.000 lei au fost virati din trim IV in trim III la cheltuieli materiale si 
simultan, aceeasi suma a fost virata din trim III in trim. IV la salarii. Mentionam ca 
modificarea a fost facuta cu aprobarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Suceava. 

 
Din suma de 236.000 lei alocata pe paragraful 67.02.05.01 Sport, alineatul 59.20 Sume 

destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat, 

pentru finantarea in baza Legii 350/3008 a fost contractata suma de 196.000 lei, ramanand 
neutilizata suma de 40.000 lei ce fusese alocata ramurilor sportive Atletism si Sportul pentru 

toti. Propun realocarea sumei de 40.000 lei catre ramura sportiva cu impactul cel mai mare la 
populatia municipiului, respectiv fotbal masculin.  

S-au primit solicitari de virari de credite de la Directia Tehnica si de la G.P.N. 
Voinicelul,  pentru a asigura buna desfasurare a activitatii. - 

 
2.Sectiunea de dezvoltare:   

S-a inclus in lista de investitii obiectivul Reparatii elemente de fatada, revizuire si 

inlocuire jgheaburi si burlane la Biblioteca Eugen Lovinescu.Valoarea acestei investitii este 
de 35.000 lei si va fi finantata din fondul de rezerva.  

 
Rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii 

Bugetele Spitalului Municipal Falticeni si al Pietei agroalimentare au fost majorate 
atat la venituri cat si la cheltuieli de personal, astfel: 

- Piata agroalimentara – 10.000 lei 
- Spitalul Municipal Falticeni – 105.000 lei  

 Majorarea a fost efectuata in limita plafonului de cheltuieli de personal alocat, pe 
seama veniturilor proprii. 

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

DIRECTOR ECONOMIC 
Ec. Bulaicon Maria 

 



ROMANIA 

JUDETUL: SUCEAVA 

UNITATEA: MUNICIPIUL FALTICENI - CIF: 5432522 

Anexa nr. 1 la HCL nr.    din 27.08.2015      

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Rectificare din data '27.08.2015' pt. 'Rec. 27 din '27.08.2015' - Bugetul local'  
Lei

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator 

Trim III Trim IV TOTAL 2015 

TOTAL VENITURI  (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 56,800.00 0.00 56.800,00 

VENITURI PROPRII   (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 56,800.00 0.00 56.800,00 

I.  VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 56,800.00 0.00 56.800,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 56,800.00 0.00 56.800,00 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 56,800.00 0.00 56.800,00 

Impozite si  taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 56,800.00 0.00 56.800,00 

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 56,800.00 0.00 56.800,00 

Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 56,800.00 0.00 56.800,00 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 
semnul minus) 

37.02.03 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 0.00 35,000.00 35.000,00 

TOTAL CHELTUIELI   (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) 49.02 56,800.00 0.00 56.800,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 56,800.00 -35,000.00 21.800,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 -34,000.00 119,000.00 85.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 -32,200.00 102,140.00 69.940,00 

Salarii de baza 10.01.01 -26,100.00 111,140.00 85.040,00 

Alte sporuri 10.01.06 -5,700.00 -9,000.00 -14.700,00 

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 -400.00 0.00 -400,00 

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -1,800.00 16,860.00 15.060,00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,200.00 8,500.00 13.700,00 

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 -100.00 890.00 790,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,500.00 5,230.00 6.730,00 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.00 370.00 370,00 

Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 -8,400.00 1,870.00 -6.530,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 90,800.00 -34,000.00 56.800,00 

Bunuri si servicii 20.01 90,800.00 -34,000.00 56.800,00 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,000.00 -15,000.00 0,00 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,000.00 -35,000.00 0,00 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 17,800.00 35,000.00 52.800,00 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 23,000.00 -19,000.00 4.000,00 

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 0.00 -85,000.00 -85.000,00 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0.00 -85,000.00 -85.000,00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0.00 -85,000.00 -85.000,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 0.00 35,000.00 35.000,00 

TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 0.00 35,000.00 35.000,00 

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0.00 35,000.00 35.000,00 

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE   (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 0.00 -161,500.00 -161.500,00 

Autoritati publice si actiuni externe   (cod 51.02.01) 51.02 0.00 -126,500.00 -126.500,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 -126,500.00 -126.500,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 -126,500.00 -126.500,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0.00 -100,500.00 -100.500,00 

Salarii de baza 10.01.01 0.00 -100,500.00 -100.500,00 

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0.00 -26,000.00 -26.000,00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00 -20,000.00 -20.000,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00 -6,000.00 -6.000,00 

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 0.00 -126,500.00 -126.500,00 

Autoritati executive 51.02.01.03 0.00 -126,500.00 -126.500,00 

Alte servicii publice generale  (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0.00 -35,000.00 -35.000,00 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 0.00 143,500.00 143.500,00 

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 0.00 0.00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 0.00 0,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 -34,000.00 34,000.00 0,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 -32,200.00 34,000.00 1.800,00 
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Denumirea indicatorilor Cod 

indicator 
Trim III Trim IV TOTAL 2015 

Salarii de baza 10.01.01 -32,100.00 34,000.00 1.900,00 

Alte sporuri 10.01.06 300.00 0.00 300,00 

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 -400.00 0.00 -400,00 

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -1,800.00 0.00 -1.800,00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,200.00 0.00 5.200,00 

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 -100.00 0.00 -100,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,500.00 0.00 1.500,00 

Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 -8,400.00 0.00 -8.400,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 34,000.00 -34,000.00 0,00 

Bunuri si servicii 20.01 34,000.00 -34,000.00 0,00 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,000.00 -15,000.00 0,00 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 19,000.00 -19,000.00 0,00 

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 33,000.00 0.00 33.000,00 

Invatamant prescolar 65.02.03.01 33,000.00 0.00 33.000,00 

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la  65.02.04.03) 65.02.04 -33,000.00 0.00 -33.000,00 

Invatamant secundar superior 65.02.04.02 -33,000.00 0.00 -33.000,00 

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 0.00 45,000.00 45.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 10,000.00 10.000,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 10,000.00 10.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0.00 7,250.00 7.250,00 

Salarii de baza 10.01.01 0.00 7,250.00 7.250,00 

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0.00 2,750.00 2.750,00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00 1,000.00 1.000,00 

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0.00 150.00 150,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00 1,000.00 1.000,00 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.00 100.00 100,00 

Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00 500.00 500,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72) 70 0.00 35,000.00 35.000,00 

TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 0.00 35,000.00 35.000,00 

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0.00 35,000.00 35.000,00 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 0.00 45,000.00 45.000,00 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 0.00 40,000.00 40.000,00 

Muzee 67.02.03.03 0.00 5,000.00 5.000,00 

Asigurari si asistenta sociala (cod 

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 
68.02 0.00 98,500.00 98.500,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 98,500.00 98.500,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 183,500.00 183.500,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0.00 147,390.00 147.390,00 

Salarii de baza 10.01.01 0.00 147,390.00 147.390,00 

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0.00 36,110.00 36.110,00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00 25,200.00 25.200,00 

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0.00 740.00 740,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00 8,530.00 8.530,00 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.00 270.00 270,00 

Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00 1,370.00 1.370,00 

TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 0.00 -85,000.00 -85.000,00 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0.00 -85,000.00 -85.000,00 

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0.00 -85,000.00 -85.000,00 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 0.00 97,000.00 97.000,00 

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 68.02.05.02 0.00 97,000.00 97.000,00 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 0.00 1,500.00 1.500,00 

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0.00 1,500.00 1.500,00 

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) 69.02 52,800.00 18,000.00 70.800,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 52,800.00 14,000.00 66.800,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 52,800.00 14,000.00 66.800,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 14,000.00 14.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0.00 10,000.00 10.000,00 

Salarii de baza 10.01.01 6,000.00 19,000.00 25.000,00 

Alte sporuri 10.01.06 -6,000.00 -9,000.00 -15.000,00 

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 0.00 4,000.00 4.000,00 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00 2,300.00 2.300,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00 1,700.00 1.700,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 52,800.00 0.00 52.800,00 

Bunuri si servicii 20.01 52,800.00 0.00 52.800,00 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,000.00 -35,000.00 0,00 
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Denumirea indicatorilor Cod 

indicator 
Trim III Trim IV TOTAL 2015 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 17,800.00 35,000.00 52.800,00 

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 52,800.00 14,000.00 66.800,00 

Protectia mediului   (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 74.02 0.00 4,000.00 4.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 4,000.00 4.000,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 4,000.00 4.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0.00 4,000.00 4.000,00 

Salarii de baza 10.01.01 0.00 4,000.00 4.000,00 

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 0.00 4,000.00 4.000,00 

Salubritate 74.02.05.01 0.00 4,000.00 4.000,00 

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE   (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 4,000.00 0.00 4.000,00 

Transporturi   (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 4,000.00 0.00 4.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 4,000.00 0.00 4.000,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 4,000.00 0.00 4.000,00 

Bunuri si servicii 20.01 4,000.00 0.00 4.000,00 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4,000.00 0.00 4.000,00 

Transport rutier   (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 4,000.00 0.00 4.000,00 

Strazi 84.02.03.03 4,000.00 0.00 4.000,00 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0.00 0.00 0,00 

PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN 
COMAN 

Conducătorul institutiei, 

EC. LAURA FLOREA 

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 

EC. MARIA BULAICON 

DIRECTOR ECONOMIC, 
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MUNICIPIUL FALTICENI ANEXA nr. 2 la HCL nr.    din 27.08.2015 

LISTA 
obiectivelor de investiţii pe anul 2015 

cu finanţare integrală sau parţială de la Bugetul local 
repartizate pentru CENTRALIZAT  

HCL ordinara din 27.08.2015  
UM = lei 

Nr. 
crt. 

Nominalizarea pe 
obiective de investiţii, 

dotări şi alte 
cheltuieli de investiţii 

Valoarea 
totală pe 

anul curent 

Valoarea 
totală 

actualizată 

Cheltuieli 
totale (col.5 
la col. 10) 

finanţare din 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii Fond 
de rulment 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
alocaţii 

bugetare 

col.11+12 

13 14 

din care 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu-r
ilor de la 

bugetul de 

stat 

Credite 
nerambur- 

sabile 

10 11 12 

TOTAL, din care  14.171.090  18.345.532  18.345.532  18.345.532  18.345.532

A. Obiective de investitii in continuare  8.943.030  10.913.030  10.913.030  10.913.030  10.913.030

B. Obiective noi de investitii  1.254.070  2.605.074  2.605.074  2.605.074  2.605.074

C. Alte cheltuieli de investitii  3.973.990  4.827.428  4.827.428  4.827.428  4.827.428

1. Cap. 51.02 Autoritati publice si actiuni 
externe 

 220.000  220.000  220.000  220.000  220.000 

 220.000  220.000  220.000  220.000 BUGET LOCAL  220.000 

C. Alte cheltuieli de investitii  220.000  220.000  220.000  220.000  220.000 

 1 TEHNICA DE CALCUL - PRIMARIE  160.000  160.000  160.000  160.000  160.000

 2 Documentatie  tehnica in vederea 
refunctionalizarii constructiei existente: Atelier 
mecanic ( Colegiul National Nicu Gane) 

 60.000  60.000  60.000  60.000  60.000

2. Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta 
nationala 

 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000 

 50.000  50.000  50.000  50.000 BUGET LOCAL  50.000 

C. Alte cheltuieli de investitii  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000 

 1 AUTOTURISM - POLITIA LOCALA  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000

3. Cap. 65.02 Invatamant  2.040.600  2.199.192  2.199.192  2.199.192  2.199.192 

 117.210  176.360  176.360  176.360 COLEGIUL VASILE LOVINESCU  176.360 

C. Alte cheltuieli de investitii  117.210  176.360  176.360  176.360  176.360 

 1 REABILITARE TERMICA CORP B SI 
REPARATII INTERIOARE HOLURI - 
COLEGIUL VASILE LOVINESCU 

 117.210  117.210  117.210  117.210  117.210

 2 Reparatii grupuri sanitare corp B Colegiul V. 
Lovinescu 

 41.150  41.150  41.150  41.150

 3 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO  18.000  18.000  18.000  18.000
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Nr. 
crt. 

Nominalizarea pe 
obiective de investiţii, 

dotări şi alte 
cheltuieli de investiţii 

Valoarea 
totală pe 

anul curent 

Valoarea 
totală 

actualizată 

Cheltuieli 
totale (col.5 
la col. 10) 

finanţare din 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii Fond 
de rulment 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
alocaţii 

bugetare 
col.11+12 

13 14 

din care 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu-r
ilor de la 

bugetul de 
stat 

Credite 
nerambur- 

sabile 

10 11 12 

 397.600  494.950  494.950  494.950 COLEGIUL NICU GANE  494.950 

C. Alte cheltuieli de investitii  397.600  494.950  494.950  494.950  494.950 

 1 REABILITARE TERMICA CORP B SI 
REPARATII SALA DE SPORT - COLEGIUL 
NATIONAL NICU GANE 

 171.670  254.020  254.020  254.020  254.020

 2 REABILITARE TERMICA CORP INTERNAT - 
COLEGIUL NATIONAL NICU GANE 

 150.930  150.930  150.930  150.930  150.930

 3 INLOCUIRE TAMPLARIE CORP B SI 
REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE - 
COLEGIUL NATIONAL NICU GANE 

 75.000  75.000  75.000  75.000  75.000

 4 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO  15.000  15.000  15.000  15.000

 308.740  316.740  316.740  316.740 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU  316.740 

C. Alte cheltuieli de investitii  308.740  316.740  316.740  316.740  316.740 

 1 REABILITARE TERMICA -CORP B COLEGIUL 
TEHNIC MIHAI BACESCU 

 150.400  150.400  150.400  150.400  150.400

 2 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI 
REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE -corp 
B - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU 

 158.340  158.340  158.340  158.340  158.340

 3 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO  8.000  8.000  8.000  8.000

 151.570  105.480  105.480  105.480 SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA  105.480 

A. Obiective de investitii in continuare  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 

 1 AMENAJARE LOC DE JOACA - investitie in 
continuare- SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA 

 15.000  15.000  15.000  15.000  15.000

C. Alte cheltuieli de investitii  136.570  90.480  90.480  90.480  90.480 

 1 CONSTRUIRE ANEXA CENTRALA TERMICA 
SI DEMOLARE MAGAZII - SCOLA 
GIMNAZIALA AL. I. CUZA 

 47.180  47.180  47.180  47.180  47.180

 2 REABILITARE TERMICA CORP C1( proiect 
tehnic,audit energetic,expertiza tehnica )  - 
SCOALA GIMNAZIALA AL I CUZA 

 89.390  18.000  18.000  18.000  18.000

 3 REPARATII INTERIOARE CORP C1- SCOALA 
GIMNAZIALA AL. I. CUZA 

 25.300  25.300  25.300  25.300

 150.000  150.000  150.000  150.000 SCOALA ION IRIMESCU  150.000 
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Nr. 
crt. 

Nominalizarea pe 
obiective de investiţii, 

dotări şi alte 
cheltuieli de investiţii 

Valoarea 
totală pe 

anul curent 

Valoarea 
totală 

actualizată 

Cheltuieli 
totale (col.5 
la col. 10) 

finanţare din 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii Fond 
de rulment 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
alocaţii 

bugetare 
col.11+12 

13 14 

din care 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu-r
ilor de la 

bugetul de 
stat 

Credite 
nerambur- 

sabile 

10 11 12 

C. Alte cheltuieli de investitii  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000 

 1 REABILITARE INSTALATIE TERMICA 
EXTERIOARA - SCOALA GIMNAZIALA ION 
IRIMESCU 

 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000

 2 MODERNIZARE TEREN DE SPORT CU 
SUPRAFATA SINTETICA- SCOALA 
GIMNAZIALA ION IRIMESCU 

 100.000  100.000  100.000  100.000  100.000

 134.020  134.020  134.020  134.020 SCOALA MIHAIL SADOVEANU  134.020 

C. Alte cheltuieli de investitii  134.020  134.020  134.020  134.020  134.020 

 1 INLOCUIRE INVELITOARE - SCOALA 
GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU 

 134.020  134.020  134.020  134.020  134.020

 347.000  347.000  347.000  347.000 SCOALA ION CIUREA  347.000 

A. Obiective de investitii in continuare  255.000  255.000  255.000  255.000  255.000 

 1 CONSTRUIRE SALA SPORT - Scoala 
Gimnaziala IOAN CIUREA 

 255.000  255.000  255.000  255.000  255.000

C. Alte cheltuieli de investitii  92.000  92.000  92.000  92.000  92.000 

 1 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI 
REPARATII GLAFURI - Scoala Gimnaziala 
Ioan CIUREA 

 65.000  65.000  65.000  65.000  65.000

 2 REPARATII GRUP SANITAR PARTER- 
SCOALA GIMNAZIALA IOAN CIUREA 

 27.000  27.000  27.000  27.000  27.000

 254.460  290.642  290.642  290.642 GPP PINOCCHIO  290.642 

B. Obiective noi de investitii  146.800  154.454  154.454  154.454  154.454 

 1 CONSTRUIRE MAGAZIE SI REABILITARE 
TERMICA GPP PINOCCHIO 

 146.800  154.454  154.454  154.454  154.454

C. Alte cheltuieli de investitii  107.660  136.188  136.188  136.188  136.188 

 1 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP 
PINOCCHIO 

 5.660  5.660  5.660  5.660  5.660

 2 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP 
DUMBRAVA MINUNATA 

 7.830  7.830  7.830  7.830  7.830

 3 REABILITARE TERMICA GPP DUMBRAVA 
MINUNATA 

 94.170  97.198  97.198  97.198  97.198

 4 HIDROIZOLATIE TERASA - GPP PINOCCHIO  11.450  11.450  11.450  11.450

 5 REPARATII INTERIOARE SALA DE CLASA - 
GPP DUMBRAVA MINUNATA 

 14.050  14.050  14.050  14.050
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Nr. 
crt. 

Nominalizarea pe 
obiective de investiţii, 

dotări şi alte 
cheltuieli de investiţii 

Valoarea 
totală pe 

anul curent 

Valoarea 
totală 

actualizată 

Cheltuieli 
totale (col.5 
la col. 10) 

finanţare din 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii Fond 
de rulment 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
alocaţii 

bugetare 
col.11+12 

13 14 

din care 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu-r
ilor de la 

bugetul de 
stat 

Credite 
nerambur- 

sabile 

10 11 12 

 180.000  184.000  184.000  184.000 GPN VOINICELUL  184.000 

B. Obiective noi de investitii  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000 

 1 REALIZARE RACORDURI UTILITATI - GPN 
NR. 8, STR. STADION SPORTIV 

 60.000  60.000  60.000  60.000  60.000

 2 IMPREJMUIRE SI SISTEMATIZARE CAI DE 
ACCES - GPN NR. 8, STR STADION 
SPORTIV 

 40.000  40.000  40.000  40.000  40.000

C. Alte cheltuieli de investitii  80.000  84.000  84.000  84.000  84.000 

 1 REPARATII  GRADINITA VOINICELUL  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000

 2 AMENAJARE LOC DE JOACA - G.P.N. 
LIZUCA 

 70.000  70.000  70.000  70.000  70.000

 3 CENTRALA TERMICA PE GAZ, GPN 
VOINICELUL 

 4.000  4.000  4.000  4.000

4. Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie  6.553.220  7.388.220  7.388.220  7.388.220  7.388.220 

 130.190  965.190  965.190  965.190 BUGET LOCAL  965.190 

B. Obiective noi de investitii  800.000  800.000  800.000  800.000 

 1 ASIGURARE UTILITATI INFRASTRUCTURA 
DE AGREMENT NADA FLORILOR 

 800.000  800.000  800.000  800.000

C. Alte cheltuieli de investitii  130.190  165.190  165.190  165.190  165.190 

 1 Reparatie imprejmuire Cimitirul Eroilor Romani 
( Parohia Gradini) 

 35.620  35.620  35.620  35.620  35.620

 2 PLACARE TREPTE - CENTRUL CULTURAL 
GRIGORE VASILIU BIRLIC 

 63.190  63.190  63.190  63.190  63.190

 3 REABILITAREA INSTALATIEI ELECTRICE -  
CENTRUL CULTURAL GRIGORE VASILIU 
BIRLIC 

 31.380  31.380  31.380  31.380  31.380

 4 Reparatii elemente de fatada, revizuire si 
inlocuire jgheaburi si burlane, Biblioteca Eugen 
Lovinescu 

 35.000  35.000  35.000  35.000

 6.423.030  6.423.030  6.423.030  6.423.030 SMIS 48254 - NADA FLORILOR  6.423.030 

A. Obiective de investitii in continuare  6.423.030  6.423.030  6.423.030  6.423.030  6.423.030 

 1 INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE 
AGREMENT NADA FLORILOR 

 6.423.030  6.423.030  6.423.030  6.423.030  6.423.030

5. Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica 

 2.279.270  2.444.270  2.444.270  2.444.270  2.444.270 

4 / 6 



C
a
p

a
c
ită
ţi 

T
e
rm

e
n

 P
.I.F

. 
 

Nr. 
crt. 

Nominalizarea pe 
obiective de investiţii, 

dotări şi alte 
cheltuieli de investiţii 

Valoarea 
totală pe 

anul curent 

Valoarea 
totală 

actualizată 

Cheltuieli 
totale (col.5 
la col. 10) 

finanţare din 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii Fond 
de rulment 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
alocaţii 

bugetare 
col.11+12 

13 14 

din care 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu-r
ilor de la 

bugetul de 
stat 

Credite 
nerambur- 

sabile 

10 11 12 

 2.279.270  2.444.270  2.444.270  2.444.270 BUGET LOCAL  2.444.270 

A. Obiective de investitii in continuare  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000 

 1 RETEA DE ILUMINAT PUBLIC - STRADA 
SUCEVEI 

 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000

B. Obiective noi de investitii  179.270  179.270  179.270  179.270  179.270 

 1 CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN SI PARCARE 
STR. MAIOR IOAN, BL. 3 

 29.270  29.270  29.270  29.270  29.270

 2 Parcări ecologice  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000

C. Alte cheltuieli de investitii  1.850.000  2.015.000  2.015.000  2.015.000  2.015.000 

 1 Achizitie locuinte medici  600.000 

 2 ACHIZITIE IMOBILE  800.000  1.400.000  1.400.000  1.400.000  1.400.000

 3 AMENAJARE LOCURI DE JOACA  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000

 4 Extindere si reabilitare retea apa potabila si 
canalizare ( Str. Razesilor, Slt. Grigoras, Cap. 
Manolache, Cap. Movileanu, Plt. Iacob, P. 
Rares) 

 200.000  335.000  335.000  335.000  335.000

 5 SISTEM URBAN DE MONITORIZARE VIDEO  130.000  130.000  130.000  130.000  130.000

 6 POMPE SI REZERVOARE STOCARE 
CARBURANTI 

 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000

 7 Reabilitare adapost caini fara stapii  30.000  30.000  30.000  30.000

6. Cap. 74.02 Protectia mediului  650.000  752.500  752.500  752.500  752.500 

 650.000  752.500  752.500  752.500 BUGET LOCAL  752.500 

B. Obiective noi de investitii  450.000  450.000  450.000  450.000  450.000 

 1 SISTEM DE COLECTARE A APELOR 
PLUVIALE ( strazile: Pictor Aurel Baesu, Cap. 
Manolache, Cap. Ciofu, sg. Sava, Zorilor, Cap. 
Movileanu)) 

 450.000  450.000  450.000  450.000  450.000

C. Alte cheltuieli de investitii  200.000  302.500  302.500  302.500  302.500 

 1 Containere subterane ecologice - 2 seturi  200.000  200.000  200.000  200.000  200.000

 2 Reabilitare dren strada Sucevei  102.500  102.500  102.500  102.500

7. Cap. 84.02 Transporturi  2.378.000  4.748.000  4.748.000  4.748.000  4.748.000 

 2.378.000  4.748.000  4.748.000  4.748.000 BUGET LOCAL  4.748.000 

A. Obiective de investitii in continuare  2.000.000  3.970.000  3.970.000  3.970.000  3.970.000 

 1 REABILITARE STRADA SUCEVEI  2.000.000  3.970.000  3.970.000  3.970.000  3.970.000
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Nr. 
crt. 

Nominalizarea pe 
obiective de investiţii, 

dotări şi alte 
cheltuieli de investiţii 

Valoarea 
totală pe 

anul curent 

Valoarea 
totală 

actualizată 

Cheltuieli 
totale (col.5 
la col. 10) 

finanţare din 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 

potrivit 
legii Fond 
de rulment 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Total 
alocaţii 

bugetare 
col.11+12 

13 14 

din care 

de la 
bugetul 

local 

pe seama 
transferu-r
ilor de la 

bugetul de 
stat 

Credite 
nerambur- 

sabile 

10 11 12 

B. Obiective noi de investitii  378.000  378.000  378.000  378.000  378.000 

 1 DRUM BETONAT - STRADA CRISAN  378.000  378.000  378.000  378.000  378.000

C. Alte cheltuieli de investitii  400.000  400.000  400.000  400.000 

 1 Reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele)  400.000  400.000  400.000  400.000

8. Cap. 87.02 Alte actiuni economice  543.350  543.350  543.350  543.350 

 543.350  543.350  543.350 SMIS 54628 CNIPT  543.350 

B. Obiective noi de investitii  543.350  543.350  543.350  543.350 

 1 Infiintare Centru National de Informare si 
Promovare Turistica 

 543.350  543.350  543.350  543.350

CONTABIL SEF, 
______________________________ 

PRIMAR, 
______________________________ 
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ANEXA nr. 3 
la Hotărârea nr. ______/______________ 

MUNICIPIUL FALTICENI 

LISTA 
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", cu finantare din Bugetul local al MUNICIPIULUI 

FALTICENI pe anul 2015 

UM = lei 

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 
cheltuieli de investiţii 

U.M. Cantitate Valoare Preț unitar 
Nr. 
crt. 

1 2 3 4 A B 

TOTAL CHELTUIELI 1 x x lei 4.827.428 

51.02 Autoritati publice si actiuni externe  220.000 lei x x 2 

BUGET LOCAL  220.000 lei x x 3 

4 Documentatie  tehnica in vederea refunctionalizarii constructiei 
existente: Atelier mecanic ( Colegiul National Nicu Gane) 

x x  60.000 

5 TEHNICA DE CALCUL - PRIMARIE x x  160.000 

61.02 Ordine publica si siguranta nationala  50.000 lei x x 6 

BUGET LOCAL  50.000 lei x x 7 

8 AUTOTURISM - POLITIA LOCALA x x  50.000 

65.02 Invatamant  1.674.738 lei x x 9 

COLEGIUL VASILE LOVINESCU  176.360 lei x x 10 

11 REABILITARE TERMICA CORP B SI REPARATII INTERIOARE 
HOLURI - COLEGIUL VASILE LOVINESCU 

x x  117.210 

12 Reparatii grupuri sanitare corp B Colegiul V. Lovinescu x x  41.150 

13 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO x x  18.000 

COLEGIUL NICU GANE  494.950 lei x x 14 

15 INLOCUIRE TAMPLARIE CORP B SI REPARATII GLAFURI USI SI 
FERESTRE - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE 

x x  75.000 

16 REABILITARE TERMICA CORP B SI REPARATII SALA DE SPORT 
- COLEGIUL NATIONAL NICU GANE 

x x  254.020 

18 REABILITARE TERMICA CORP INTERNAT - COLEGIUL 
NATIONAL NICU GANE 

x x  150.930 

19 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO x x  15.000 

COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU  316.740 lei x x 20 

21 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI 
USI SI FERESTRE -corp B - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU 

x x  158.340 

22 REABILITARE TERMICA -CORP B COLEGIUL TEHNIC MIHAI 
BACESCU 

x x  150.400 

23 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO x x  8.000 

SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA  90.480 lei x x 24 

25 CONSTRUIRE ANEXA CENTRALA TERMICA SI DEMOLARE 
MAGAZII - SCOLA GIMNAZIALA AL. I. CUZA 

x x  47.180 

26 REABILITARE TERMICA CORP C1( proiect tehnic,audit 
energetic,expertiza tehnica )  - SCOALA GIMNAZIALA AL I CUZA 

x x  18.000 

29 REPARATII INTERIOARE CORP C1- SCOALA GIMNAZIALA AL. I. 
CUZA 

x x  25.300 

SCOALA ION IRIMESCU  150.000 lei x x 30 

31 MODERNIZARE TEREN DE SPORT CU SUPRAFATA SINTETICA- 
SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU 

x x  100.000 

32 REABILITARE INSTALATIE TERMICA EXTERIOARA - SCOALA 
GIMNAZIALA ION IRIMESCU 

x x  50.000 

SCOALA MIHAIL SADOVEANU  134.020 lei x x 33 

34 INLOCUIRE INVELITOARE - SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL 
SADOVEANU 

x x  134.020 

SCOALA ION CIUREA  92.000 lei x x 35 

36 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI - 
Scoala Gimnaziala Ioan CIUREA 

x x  65.000 

37 REPARATII GRUP SANITAR PARTER- SCOALA GIMNAZIALA 
IOAN CIUREA 

x x  27.000 

GPP PINOCCHIO  136.188 lei x x 38 
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Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 

cheltuieli de investiţii 
U.M. Cantitate Valoare Preț unitar 

Nr. 
crt. 

1 2 3 4 A B 

39 HIDROIZOLATIE TERASA - GPP PINOCCHIO x x  11.450 

40 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP DUMBRAVA 
MINUNATA 

x x  7.830 

41 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP PINOCCHIO x x  5.660 

42 REABILITARE TERMICA GPP DUMBRAVA MINUNATA x x  97.198 

44 REPARATII INTERIOARE SALA DE CLASA - GPP DUMBRAVA 
MINUNATA 

x x  14.050 

GPN VOINICELUL  84.000 lei x x 45 

46 AMENAJARE LOC DE JOACA - G.P.N. LIZUCA x x  70.000 

47 CENTRALA TERMICA PE GAZ, GPN VOINICELUL x x  4.000 

48 REPARATII  GRADINITA VOINICELUL x x  10.000 

67.02 Cultura, recreere si religie  165.190 lei x x 49 

BUGET LOCAL  165.190 lei x x 50 

51 PLACARE TREPTE - CENTRUL CULTURAL GRIGORE VASILIU 
BIRLIC 

x x  63.190 

52 REABILITAREA INSTALATIEI ELECTRICE -  CENTRUL CULTURAL 
GRIGORE VASILIU BIRLIC 

x x  31.380 

53 Reparatie imprejmuire Cimitirul Eroilor Romani ( Parohia Gradini) x x  35.620 

54 Reparatii elemente de fatada, revizuire si inlocuire jgheaburi si 
burlane, Biblioteca Eugen Lovinescu 

x x  35.000 

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica  2.015.000 lei x x 55 

BUGET LOCAL  2.015.000 lei x x 56 

57 ACHIZITIE IMOBILE x x  1.400.000 

59 Achizitie locuinte medici x x  0 

61 AMENAJARE LOCURI DE JOACA x x  70.000 

62 Extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare ( Str. 
Razesilor, Slt. Grigoras, Cap. Manolache, Cap. Movileanu, Plt. 
Iacob, P. Rares) 

x x  335.000 

65 POMPE SI REZERVOARE STOCARE CARBURANTI x x  50.000 

66 Reabilitare adapost caini fara stapii x x  30.000 

67 SISTEM URBAN DE MONITORIZARE VIDEO x x  130.000 

74.02 Protectia mediului  302.500 lei x x 68 

BUGET LOCAL  302.500 lei x x 69 

70 Containere subterane ecologice - 2 seturi x x  200.000 

71 Reabilitare dren strada Sucevei x x  102.500 

84.02 Transporturi  400.000 lei x x 72 

BUGET LOCAL  400.000 lei x x 73 

74 Reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele) x x  400.000 

CONTABIL SEF, 
______________________________ 

PRIMAR, 
______________________________ 
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ROMANIA 

JUDETUL: SUCEAVA 

UNITATEA: MUNICIPIUL FALTICENI - CIF: 5432522 

Anexa nr. 4 la HCL nr.   din 27.08.2015      

INFLUENTE LA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE 
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII  

Rectificare din data '27.08.2015' pt. 'Rec. 27 din '27.08.2015' - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii'  

Lei

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator 

Trim III Trim IV TOTAL 2015 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17) 00.01 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 10,000.00 0.00 10.000,00 

Venituri din proprietate  (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 10,000.00 0.00 10.000,00 

Alte venituri din proprietate 30.10.50 10,000.00 0.00 10.000,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 0.00 105,000.00 105.000,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50) 

33.10 0.00 105,000.00 105.000,00 

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 0.00 105,000.00 105.000,00 

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

Salarii de baza 10.01.01 10,000.00 105,000.00 115.000,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 0.00 0.00 0,00 

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0.00 0.00 0,00 

Uniforme si echipament 20.05.01 -20,000.00 0.00 -20.000,00 

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,000.00 0.00 20.000,00 

Partea a III-a  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 0.00 105,000.00 105.000,00 

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 0.00 105,000.00 105.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 105,000.00 105.000,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 105,000.00 105.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0.00 105,000.00 105.000,00 

Salarii de baza 10.01.01 0.00 105,000.00 105.000,00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 0.00 0.00 0,00 

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 0.00 0.00 0,00 

Uniforme si echipament 20.05.01 -20,000.00 0.00 -20.000,00 

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,000.00 0.00 20.000,00 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 0.00 105,000.00 105.000,00 

Spitale generale 66.10.06.01 0.00 105,000.00 105.000,00 

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10) 69.10 10,000.00 0.00 10.000,00 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 10,000.00 0.00 10.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 10,000.00 0.00 10.000,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 10,000.00 0.00 10.000,00 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 10,000.00 0.00 10.000,00 

Salarii de baza 10.01.01 10,000.00 0.00 10.000,00 

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 10,000.00 0.00 10.000,00 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 0.00 0.00 0,00 

PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN 
COMAN 

Conducătorul institutiei, 

EC. LAURA FLOREA 

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, 

EC. MARIA BULAICON 

DIRECTOR ECONOMIC, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 19127/21.08.2015 
                                                 Proiect    
                                                                                                          

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea structurii organizatorice şi a organigramei 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. 19125/21.08.2015; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la 
nr.19126/21.08.2015;  

- adresele Spitalului Municipal Fălticeni înregistrate sub nr. 6407/29.07.2015, nr. 
7075/18.08.2015, 6847/10.08.2015 însoţită de nota de fundamentare înregistrată sub 
nr. 53981/02.06.2015; 

- avizele Ministerului Sănătăţii  - Direcţia management şi structuri unităţi sanitare 
înregistrat sub nr. 17715/05.08.2015 şi nr. 7051/17.08.2015; 
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, precum şi ale art. 174, alin. 5 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 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 structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni, 
prin înlocuirea a 28 paturi spitalizare de zi cu 43 de paturi spitalizare de zi (specialităţi 
medicale şi chirurgicale). 
          Art.2:  Se aprobă modificarea organigramei Spitalului Municipal Fălticeni prin: 

1. înfiinţarea Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale  
2. suplimentarea statului de funcţii cu 5 posturi : un post economist I şef serviciu, un 

post inginer IT debutant, un post asistent medical principal, un post economist 1 şi un 
post referent studii superioare debutant. 

3. transformarea Biroului RUNOS în Serviciu RUNOS şi Relaţii cu Publicul 
4. mutarea unui post de medic specialist din cadrul Compartimentului neonatologie la 

Compartimentul urologie din cadrul Secţiei Chirurgie – specialitatea urologie. 
         Art.3:  Se aprobă transformarea unor posturi, după cum urmează: 



- un post de medic rezident din cadrul Cabinetului de diabet, nutriţie şi boli metabolice 
în post de medic specialist; 

- un post de asistent principal din cadrul Cabinetului de diabet nutriţie şi boli 
metabolice în post de asistent debutant; 
un post de asistent medical din cadrul Cabinetului de ortopedie şi traumatologie în 
post de asistent medical principal. 

         Art.4: 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. 19125/21.08.2015 
                                                                                                          

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a organigramei 

Spitalului Municipal Fălticeni 
 

 
                  
 Prin adresele înregistrate sub nr. 6407/29.07.2015, nr. 7075/18.08.2015, 
6847/10.08.2015 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat modificarea structurii organizatorice 
prin înlocuirea a 28 paturi spitalizare de zi cu 43 de paturi spitalizare de zi (specialităţi 
medicale şi chirurgicale) şi a organigramei, prin:  înfiinţarea Serviciului de management al 
calităţii serviciilor medicale,  suplimentarea statului de funcţii cu 5 posturi : un post 
economist I şef serviciu, un post inginer IT debutant, un post asistent medical principal, un 
post economist 1 şi un post referent studii superioare debutant, transformarea Biroului 
RUNOS în Serviciu RUNOS şi Relaţii cu Publicul şi mutarea unui post de medic specialist 
din cadrul Compartimentului neonatologie la Compartimentul urologie din cadrul Secţiei 
Chirurgie – specialitatea urologie.  
           Totodată, având în vedere solicitarea Spitalului municipiului Fălticeni, propunem şi 
transformarea unor posturi, respectiv:  un post de medic rezident din cadrul Cabinetului de 
diabet, nutriţie şi boli metabolice în post de medic specialist, un post de asistent principal din 
cadrul Cabinetului de diabet nutriţie şi boli metabolice în post de asistent debutant, un post 
de asistent medical din cadrul Cabinetului de ortopedie şi traumatologie în post de asistent 
medical principal. 
Având în vedere prevederile 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, supun spre analiză şi aprobare 
consiliului local proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a 
organigramei Spitalului Municipal Fălticeni. 

 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 19037/20.08.2015 
                                                                                                         

                                                                                                                Proiect 
                                                                                                                   

HOTĂRÂRE 
 privind alocarea sumei de 7000 lei pentru decontarea cheltuielilor de transport 

ocazionate de deplasarea Coralei „Leon Băncilă” la Festivalul Coral Internaţional 
„Liviu Borlan” organizat la Baia Mare şi la Festivalul „Toamna Luduşeană” 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 19035/20.08.2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală, înregistrat 
la nr. 19036/20.08.2015 ; 

- adresa Coralei „Leon Băncilă” înregistrată sub nr. 18605/17.08.2015; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, pct. 4, art. 45, alin. 2 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 sumei de 7000 lei pentru decontarea cheltuielilor de 
transport ocazionate de deplasarea Coralei „Leon Băncilă” la Festivalul Coral Internaţional 
„Liviu Borlan” organizat la Baia Mare şi la Festivalul „Toamna Luduşeană” 

 Art.2: Suma prevăzută la art. 1 se va deconta numai pe bază de documente 
financiar - contabile. 
             Art.3: Direcţia economică cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile 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 

Nr. 18938/20.08.2015 
                                                                                                   

                                                                                                                Proiect 
                                                                                                                   

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea 
Festivalului Internaţional de Creaţie şi Interpretare “Grigore Vasiliu Birlic” care se va 

desfăşura în perioada 31 august - 6 septembrie 2015 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată 
la nr. 18937/20.08.2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală, înregistrat 
la nr. 18938/20.08.2015; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, pct. 4, art. 45, alin. 2 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 calitatea de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea 
Festivalului Internaţional de Creaţie şi Interpretare “Grigore Vasiliu Birlic”, care se va 
desfăşura în perioada 31 august - 6 septembrie 2015. 

Art.2: Municipiul Fălticeni va suporta cheltuielile în cuantum de 20.000 lei, sumă care 
se va deconta numai pe bază de documente financiar - contabile. 
            Art.3: Direcţia economică şi Direcţia Generala Administraţie Publică Locală din 
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman             

 
 

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

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr.           din  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului 

Fălticeni în organizarea Festivalului Internaţional de Creaţie şi Interpretare „Grigore 
Vasiliu Birlic” care se va desfăşura în perioada 31 august - 6 septembrie 2015 

 
Timp de 7 zile, în perioada 31 august - 6 septembrie, la Fălticeni va avea loc a 

cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Creaţie şi Interpretare „Grigore Vasiliu 
Birlic”. Festivalul se va desfăşura pe cinci secţiuni: Teatru şi Monolog/Recitare 
(Festivalul Internaţional de Teatru “Grigore Vasiliu Birlic”); Muzică folk (Festivalul 
Concurs pentru Tineret “Fălticeni Folk”); Creaţie dramatică; Arte vizuale; Film de scurt 
metraj şi spoturi publicitare.  

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Fălticeni este partenerul 
principal al Asociaţiei “Fălticeni Cultural” în organizarea acestei manifestări. 

Festivalul Internaţional de Teatru “Grigore Vasiliu Birlic” se adresează elevilor 
sau tinerilor având vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani pentru secţiunea de trupe de 
teatru şi 7 – 25 de ani pentru secţiunea monolog şi recitare de poezie. Juriul 
festivalului, alcătuit din actriţa Draga Olteanu Matei (preşedinta juriului), regizorii 
Gheorghe Balint, Dan Tudor, Radu Ghilaş şi coregrafa Lorette Enache, vor invita în 
finală, în urma preselecţiei, 8 trupe la Secţiunea trupă de teatru şi 30 de tineri la 
secţiunea monolog/recitare poezie. 

Invitaţii de onoare la ediţia din acest an a festivalului sunt Alex Şerban, 
strănepotul maestrului Grigore Vasiliu Birlic, actorii Catrinel Dumitrescu, Dorel Vişan, 
Vladimir Găitan, Claudiu Bleonţ, Medeea Marinescu, Bogdan Stanoevici, Ovidiu 
Cuncea şi Carmen Olaru, realizator TVR Iaşi. 

La Festivalul Concurs pentru Tineret “Fălticeni Folk”, rezervat creatorilor şi 
interpreţilor de muzică folk cu vârsta până în 30 de ani, vor participa în faza finală 15 
solişti sau grupuri, juriul, format din personalităţi implicate activ în fenomenul folk 
românesc, acordând premii şi menţiuni în bani şi obiecte. 

Anul acesta are loc prima ediţie a concursurilor de creaţie dramaturgică şi artă 
vizuală. Concursul de creaţie dramaturgică este deschis autorilor tineri, cu vârsta 
cuprinsă între 15 – 30 de ani, care nu sunt membri ai unei asociaţii sau uniuni de 



creaţie. Participarea la concurs se face cu piese de teatru originale, în unul sau mai 
multe acte, dramatizări, scenete, având cel puţin 3 pagini A4.  

Secţiunea de arte vizuale are ca temă „Lumea Teatrului” şi este deschisă 
artiştilor plastici tineri, cu vârsta între 15 şi 30 de ani, care nu sunt membri ai UAP sau 
ai altor asociaţii sau uniuni de creaţie. Participarea la concurs se face cu lucrări de 
grafică, pictură, machete, care ilustrează tema dată, însemnând portrete şi personaje, 
personalităţi din lumea teatrului, scenografie, costume.  

Secţiunea de film şi spoturi publicitare se adresează tinerilor cu vârsta între 15 
şi 30 de ani, care nu se încadrează în categoria profesionişti în arta cinematografică. 
Vor intra în concurs scurtmetraje artistice sau documentare pe orice temă, a căror 
durată este mai mică de 30 de minute. La Subsecţiunea spoturi publicitare participă 
doar materialele care au ca subiect instituţii şi evenimente culturale din municipiul 
Fălticeni.  

Programul festivalului include, pe lângă reprezentaţiile spectacolelor care intră 
în concurs şi specatcole  apreciate de publicul din întreaga ţară realizate de trupe de 
teatru de prestigiu cum ar fi Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi, Teatrul 
Naţional din Kolomea, Ucraina, Teatrul Municipal de Păpuşi “Guguţă” din Chişinău, 
Teatrul Naţional “Victor Ion Popa” din Bârlad, Teatrul “Dan Alexandrescu” din Roman, 
Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”– Lugoj, Teatrul “Nottara” din Bucureşti. 

Pentru că avem şansa de a avea câteva seri de teatru cu cei mai cunoscuţi 
artişti din ţară fără a fi nevoiţi să suportăm în totalitate, din bugetul local, onorariile şi 
cheltuielile de deplasare şi transport, iar Festivalul Internaţional de Creaţie şi 
Interpretare „Grigore Vasiliu Birlic” contribuie la promovarea municipiului Fălticeni, 
propun aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalul 
Internaţional de Creaţie şi Interpretare „Grigore Vasiliu Birlic”, care se va desfăşura în 
perioada 31 august – 6 septembrie. 

Pentru buna desfăşurare a festivalului, ţinând cont de cheltuielile preconizate şi 
de solicitarea făcută de Asociaţia „Fălticeni Cultural” prin adresa numărul 18415 din 
13 august 2015, vă propun alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru 
această manifestare, folosirea gratuită în această perioadă a Sălii „Aurel Băeşu” şi a 
Sălii de spectacole a Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”. Suma alocată va fi 
justificată prin documente financiar – contabile.   
 

         INIŢIATOR 

  PRIMAR 

 Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Nr.                        / 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului 

Fălticeni în organizarea Festivalului Internaţional de Creaţie şi Interpretare „Grigore 
Vasiliu Birlic” care se va desfăşura în perioada 31 august - 6 septembrie 2015 

 
 

Timp de o săptămână, la Fălticeni se va desfăşura Festivalul Internaţional de 
Creaţie şi Interpretare „Grigore Vasiliu Birlic”. Festivalul se va desfăşura pe cinci 
secţiuni: Teatru şi Monolog/Recitare (Festivalul Internaţional de Teatru “Grigore 
Vasiliu Birlic”); Muzică folk (Festivalul Concurs pentru Tineret “Fălticeni Folk”); Creaţie 
dramatică; Arte vizuale; Film de scurt metraj şi spoturi publicitare şi se bucură şi în 
acest an, de o prezenţă numeroasă şi de mare valoare atât din partea concurenţilor, 
cât şi a marilor actori şi regizori români care vor veni în perioada 31 august – 6 
septembrie la Fălticeni. 

Festivalul reuneşte la Fălticeni elevi şi tineri din diferite zone ale ţării, membri ai 
unor trupe de teatru, studenţi ai UNATC însoţiţi de profesorii lor, trupe de actori 
profesionişti, solişti de muzică folk, cineaşti. În fiecare seară vor avea loc spectacole 
de teatru şi de muzică folk iar în cursul zilei se vor desfăşura concursurile din festival şi 
ateliere în care tinerii fălticeneni vor învăţa actoria împreună cu studenţii de la UNATC 
sau vor participa la workshopuri împreună cu nume cunoscute ale folkului românesc 
sau ale cinematografiei.  
 

Schiţa de program a Festivalului Internaţional de Creaţie şi Interpretare „Grigore 

Vasiliu Birlic”, Fălticeni, ediţia a V-a, ce va avea loc în perioada 31 august - 6 

septembrie 2015. 

 
Ziua 1 (Luni, 31 aug.  2015)  

8:00 – 14.00  - Primirea participanţilor; 
14:00 – Vernisajul expoziţiei “Memoria retinei gulagului românesc” a pictorului Radu Bercea; 



14:30 – Curtea interioară a muzeului “Ion Irimescu”: Deschiderea oficială a Festivalului şi 
Parada costumelor de teatru de la Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” - Iaşi (aprox. 30 de 
personaje); 
17:00 – Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Trupa de Teatru “Birlic”– Spectacolele “Ţara asta ţine 
la tine, mă” şi “Welcome America” de Matei Vişniec, în regia lui Gheorghe Balint; 
19:00 –  Cina pentru participanţii la Festival; 
20:00 – Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Festivalul Fălticeni Folk (Invitaţi: 
Câştigătorii Festivalului din ediţiile precedente, Marius Matache şi Puiu Creţu); 
 
Ziua a 2-a (Marţi, 1 sept. 2015)  
8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival; 
9:00 – Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Concurs de interpretare trupe de teatru (4 trupe); 
14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival; 
15:00 - Atelier de teatru pentru participanţii la festival (Sala de sport a Colegiului Agricol); 
17:00 - Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Teatrul Naţional din Kolomea - Ucraina – “Anul 
huţulilor”, în regia lui Cebureak Dumitru; 
19:00 – Cina pentru participanţii la Festival; 
20:00 – Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Festivalul Fălticeni Folk (Concurs de 
interpretare şi creaţie;  Invitată: Magda Puşcaş)  
 
Ziua a 3-a (Miercuri, 2 sept. 2015)  
8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival; 
9:00 – Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Concurs de interpretare trupe de teatru (4 trupe); 
14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival; 
15:00 - Atelier de teatru pentru participanţii la festival (Sala de sport a Colegiului Agricol); 
15:00 - Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Teatrul Municipal de Păpuşi “Guguţă”- 
Chişinău – “Şcoala lui Habarnam”, în regia lui Radu Ghilaş; 
17:00 -  Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Teatrul Naţional “Victor Ion Popa” - Bârlad – “Dureri 
fantomă” de Vasilli Sigarev, în regia lui Radu Ghilaş; 
19:00 – Cina pentru participanţii la Festival; 
20:00 – Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Festivalul Fălticeni Folk (Concurs de 
interpretare şi creaţie; Invitaţi: Ştefania Iacob şi Vasile Mardare); 
 
Ziua a 4-a (Joi, 3 sept.  2015)  
8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival; 
9:00 – Concurs de Recitare poezie şi Monolog; 
12:00 – Concurs de Scurt-metraje şi Reclame culturale; 
14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival; 
15:00 - Atelier de teatru pentru participanţii la festival (Sala de sport a Colegiului Agricol; 



15:00 - Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Teatrul Municipal de Păpuşi “Guguţă”- 
Chişinău – “Şcoala lui Habarnam”, în regia lui Radu Ghilaş; 
17:00 - Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Teatrul “Dan Alexandrescu” - Roman – “Omul care a 
văzut moartea” de Victor Eftimiu, în regia lui Radu Vatafu) 
19:00 – Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: GALA DECERNĂRII PREMIILOR 
FESTIVALULUI “BIRLIC”; Invitaţi: Trupa “Fără Zahăr”, Cosmin Vaman şi Alexandra Andrei 
 
Ziua a 5-a (Vineri, 4 sept. 2015) 
17:00 -  Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu” – Lugoj – “O 
rugăciune de prisos”, în regia Mariei Voronca; 
19:00 – Cina pentru participanţii la Festival; 
21:00 - Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Proiecţie de film (“COANA CHIRIŢA”, în regia lui 
Mircea Drăgan. Invitată: DRAGA OLTEANU MATEI) 

 
Ziua a 6-a (Sâmbătă, 5 sept. 2015) 
17:00 - Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”: Spectacolul “TAXI BLUES” cu Marius Bodochi şi Dan 
Tudor, în regia lui Dan Tudor; 
19:00 – Cina pentru participanţii la Festival; 
21:00 - Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Proiecţie de film (“RECONSTITUIREA”, în regia 
lui Lucian Pintilie. Invitată: ILEANA POPOVICI) 

 
Ziua a 7-a (Duminică, 6 sept. 2015) 
17:00  - Centrul Cultural “Gr. V. Birlic”:  Teatrul Nottara – “Aici nu-i de joacă”, cu Catrinel 
Dumitrescu şi Victoria Cociaş; 
20:00 – Muzeul De Artă “Ion Irimescu”- Întâlnire de suflet cu: Draga Olteanu Matei, Adela 
Mărculescu, Dorel Vişan, Catrinel Dumitrescu , Ileana Popovici şi Bogdan Stanoevici. 
21:00 - Curtea interioară a Muzeului “Ion Irimescu”: Proiecţie de film (“DOAR CU BULETINUL LA 
PARIS”, în regia lui Şerban Marinescu. Invitat: DOREL VIŞAN) 

  
Invitaţi de onoare: Draga Olteanu Matei, Adela Mărculescu, Dorel Vişan, Catrinel 

Dumitrescu, Marius Bodochi, Ileana Popovici, Radu Tudor, Ovidiu Cuncea, Gheorghe Balint, 
Radu Ghilaş, Mihai Pînzaru-Pim, Carmen Olaru, Lorette Enache, Puiu Creţu, Magda Puşcaş, 
Vasile Mardare, Fără Zahăr, Sorin Poclitaru; Marius Matache şi alţii. 
  

 

 

 

    Director General, 
Direcţia Generală Administraţie Publică Locală, 

  jurist Paul Buhlea 
 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 19040/20.08.2015 
                                                                                         Proiect                                 

                                                                                     
HOTĂRÂRE 

privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului situat în municipiul 
Fălticeni, str.Ion Creangă, f.n., din unitate de învăţământ  

în unitate cu activitate medicală 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
            - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, 
înregistrată la nr. 19038 / 20.08.2015; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 19039 / 20.08.2015; 
 - adresa nr. 18643/17.08.2015 prin care s-a solicitat avizul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Suceava; 
 - adresa nr. 18710/18.08.2015 prin care s-a solicitat avizul Colegiului “Vasile 
Lovinescu” Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale,  cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin. 3, lit. c şi art. 45, alin. 3 
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 propune schimbarea destinaţiei imobilului situat în municipiul Fălticeni, 
str.Ion Creangă, f.n., judeţul Suceava, aflat în proprietatea publică a municipiului Fălticeni şi 
în administrarea Colegiului “Vasile Lovinescu” Fălticeni, din unitate de învăţământ în unitate 
cu activitate medicală, pentru amenajarea Secţiei obstetrică-ginecologie şi a Secţiei 
neonatologie din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

   Art. 2: Schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art. 1 operează de la data 
emiterii avizului conform al ministrului educaţiei naţionale. 
              Art. 3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
  
              INIŢIATOR 
                PRIMAR 
   prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                                     
                                                                                             Avizat 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

Nr. 19038/ 20.08.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str.Ion Creangă, f.n., din unitate de învăţământ  
în unitate cu activitate medicală 

 
 

În imobilul din municipiul Fălticeni, str. Ion Creangă, f.n., judetul Suceava, în prezent 
Corpul D al Colegiului “Vasile Lovinescu” Fălticeni, pentru care se solicită schimbarea 
destinatiei în Secţie obstetrică-ginecologie şi Secţie neonatologie, pe perioadă 
nedeterminată, funcţionează în prezent Corpul D al Colegiului “Vasile Lovinescu” Fălticeni, 
 În anul 2005, imediat după desfiinţarea Şcolii Generale nr. 5 din municipiul Fălticeni, 
acest imobilul situat pe str. Ion Creangă, f.n., a fost transmis în administrarea Colegiului 
Agricol Fălticeni(în prezent Colegiul “Vasile Lovinescu”) în vederea desfăşurării procesului 
de învăţământ. 
 Întrucât cifra de şcolarizare este în scădere de la an la an, considerăm că activitatea 
şcolară a Colegiului “Vasile Lovinescu” se poate desfăşura în condiţii optime în imobilele 
situate pe str. Maior Ioan, nr. 1 şi nr. 10, deţinute în administrare potrivit unei hotărâri de 
consiliu local. 
 Facem precizarea că Secţia obstetrică-ginecologie şi Secţia neonatologie îşi 
desfăşoară activitatea într-o clădire situată pe str. Sucevei, nr. 99, clădire ce a fost 
retrocedată Fundaţiei Caritatea, în baza Deciziilor nr. 1890 şi 1892 din 6.11.2008 emise de 
Comisia Specială de retrocedare  a  unor  bunuri  imobile  care  au  aparţinut  cultelor  
religioase  din  România. Fundaţia Caritatea a avut obligaţia să păstreze destinaţia de 
unitate medicală a clădirii de pe str.  Sucevei, nr. 99, timp de 5 ani, administraţia locală 
plătind prin Spitalul Municipal Fălticeni o chirie de 2.500 de lei pe lună. Începând cu anul  
2014,  Fundaţia  Caritatea a  solicitat  prin numeroase adrese evacuarea clădirii, urmând să 
realizeze împreună cu investitori străini un market. 

Considerăm că imobilul de pe strada Ion Creangă, f.n., după obţinerea avizelor 
legale, poate fi amenajat ca unitate cu activitate medicală, dispunând de toate utilităţile 
necesare, fiind necesare  doar  adaptările  pentru  condiţiile specifice.   

Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai 
cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. 
 În considerarea celor expuse, propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str.Ion Creangă, f.n., din unitate de învăţământ în unitate cu 
activitate medicală. 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof.Gheorghe-Cătălin Coman 



 
 

                                                    ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
Directia Tehnica 

Nr. 19039 / 20.08.2015 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului 

situat în municipiul Fălticeni, str.Ion Creangă, f.n., din unitate de învăţământ  
în unitate cu activitate medicală 

 
      În vederea obţinerii avizului conform al ministrului educaţiei naţionale, în  
conformitate cu prevederile art. 112, alin. (6)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru schimbarea destinatiei imobilului situat în 
municipiul Fălticeni, str.Ion Creangă, f.n., din unitate de învăţământ în unitate cu activitate 
medicală, este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care se propune 
schimbarea de destinaţie. 

         Documentele care stau la baza emiterii avizului conform al ministrului educaţiei 
naţionale privind schimbarea destinaţiei unor imobile – construcţii, teren aferent etc., aflate 
în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, sunt: 
1. Hotărârea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinaţie; 
2. Acordul Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar; 
3. Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ. 

                  Imobilul din municipiul Fălticeni, str. Ion Creangă, f.n., judetul Suceava (corpul D 
al Colegiului “Vasile Lovinescu” Fălticeni) pentru care se solicită schimbarea destinatiei în 
Secţie obstetrică-ginecologie şi Secţie neonatologie, pe perioadă nedeterminată, a fost 
sediul Scolii generale nr. 5 până la desfiinţarea acesteia, ulterior fiind transmis în 
administrare Colegiului Agricol Fălticeni(2005), la solicitarea acestuia. 
      În prezent, activitatea şcolară a Colegiului “Vasile Lovinescu” se poate desfăşura în 
condiţii optime în imobilele situate pe str. Maior Ioan, nr. 1 şi nr. 10, deţinute în administrare 
potrivit unei hotărâri de consiliu local. 
 Dată fiind obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a elibera, în termen cât 
mai scurt posibil, imobilul din strada Sucevei nr. 99 în care se defăşoară activitatea Secţiei 
obstetrică-ginecologie şi a Secţiei neonatologie din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni şi 
mutarea secţiilor într-un alt spaţiu corespunzător, considerăm oportună amenajarea 
acestora în imobilul din municipiul Fălticeni, str. Ion Creangă, f.n., judetul Suceava, după 
obţinerea avizelor legale. 
 

 
Director Tehnic, 

Ing. Anton Nafornita 
 
 
 





ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 
 PRIMAR 
Nr.19108/21.08.2015         
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin 

domeniului privat al Municipiului Falticeni 
 

In anexa la H.C.L. nr.17/28.02.2014 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor imobile care 
apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, nu se regasesc  un numar de 7 (sapte)  suprafete, 
care au fost identificate de comisia de inventariere a bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al 
Municipiului Falticeni, ca urmare  a  solicitarilor  unor cetateni ai  Municipiului Falticeni care doresc 
sa intabuleze constructiile  existente pe aceste suprafete sau care doresc sa clarifice sitautia juridica 
a acestor suprafete, in vederea concesionarii vederea cumpararii suprafetelor mentionate mai jos:                      

1) Dl. Sandovici Constantin-Gigi, cu domiciliul in Str. Republicii, bl.80, sc.A, ap.10, a cumparat, 
conform contractului de vanzare-cumparare nr. 616/04.03.2004, suprafata de 21mp in str. 
Ana Ipatescu f.n.,  pe care se afla construit un garaj (garaj nr.13). In urma masuratorilor 
efectuate, s-a constatat o diferenta de 5mp intre suprafata ocupata de constructie si cea care 
face obiectul  contractului de vanzare-cumparare Solicitarea dlui. Sandovici Constantin –Gigi  
este de a cumpara suprafata de 5mp, deoarece acesta isi va schimba domiciliul in 
Timisoara, si doreste sa vanda garajul achizitionat in anul 2004. 

2) Dna. Tanasa Valentina, cu domiciliul in Falticeni, Str. Humorului, nr.6, a cumparat conform 
contractului de vanzare-cumparare nr. 1494/30.05.2011, garajul nr.10 din  str. Nicolae 
Beldiceanu si a preluat dreptul de concesiune asupra terenului, drept pe care dl. Rusu Ioan l-
a avut conform  contractului de concesiune nr. 2001/ 12.02.1999. In urma masuratorilor  
efectuate, s-a constatat o diferenta  de 23 de mp intre suprafata ocupata de constructie si 
cea din contractul de concesiune.  

3) Dna. Morosanu Viorica, cu domiciliul in Falticeni, Aleea Trandafirilor, bl.6, sc.A, ap.5, a 
obtinut in anul 2006 autorizatia de construire nr. 270  avand ca obiect executarea lucrarilor 
de „ CONSTRUIRE BALCON”. Balconul ocupa o suprafata de 16mp , existand o diferenta de 
14mp intre proiectia  balcoanelor de la etajele superioare si balconul existent. Solicitarea 
dnei. Morosanu Viorica, inregistrata la Primaria Municipiului Falticeni sub nr. 
12161/20.05.2015, este de a concesiona sau cumpara suprafata de 14mp. 

4) Dl. Hriscu Gheorghe , cu domiciliul in Falticeni, Bdul. 2 Garniceri, bl.17, Sc.B, ap.1,  conform 
cererii nr. 3713/12.02.2015, solicita cumpararea suprafetei de 8 mp, in vederea construirii 
unui balcon. Suprafata balconului ce urmeaza a fi construit va fi de 12mp,  in conditiile in 
care,  proiectia balcoanelor de la etajele superioare este de 4m. Dl. Hriscu Gheorghe a 
obtinut acordul scris al tuturor vecinilor in vederea construirii acestui balcon. 

5) Dl. Handic Costica, cu domiciliul in Falticeni, Str. Republicii, bl.19, sc.D, ap.11, este 
proprietarul garajului nr. 47 din Str. Sucevei f.n.,Conform contractului de concesiune nr. 2895 
/ 28.01.2002, dl. Handic Costica este concedent pentru suprafata de 22mp. In vederea 
intabularii, s-au efectuat masuratori cadastrale si s-a constatat ca suprafata ocupata de 
constructie este de 24mp, rezultand o diferenta de 2mp intre suprafata concesionata si 
suprafata construita.  
 



6) Dl. Radeanu Ion, cu domiciliul in Falticeni, Str. Republicii, bl.19, sc.E, ap.6, este proprietarul 
garajului nr. 35 din Str.Republicii f.n. In  inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului 
privat al Municipiului Falticeni, aferent  contractului de concesiune nr. 20015/40/15.01.2002, 
in care  Radeanu Ion este concedent, este  mentionata suprafata de 26mp. In vederea  
intabularii, s-au efectuat masuratori cadastrale si s-a constatat ca suprafata ocupata de garaj 
este de 27mp, rezultand o diferenta de 1mp intre suprafata concesionata si suprafata 
construita.  

7) Dl. Condur Danut, cu  domiciliul in Falticeni, Bdul. Revolutiei, , bl. 6, sc.A, ap.7, conf. 
Autorizatie nr. 360/30.08.2002  este proprietarul garajului nr. 16A, din Str. Ana Ipatescu in 
suprafat de 20mp, constructie amplasata pe suprafata concesionata conform contractului de 
concesiune nr. 16222/26.08.2002. La solicitarea dlui. Condor Danut privind punerea la 
dispozitie a documentelor necesare intabularii, s-a constatat faptul ca aceasta suprafata nu 
este  mentionata in inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului 
Falticeni    

8) Dl. Sandu Pavel a preluat in concesiune suprafata de 25 mp conform  contractului de 
concesiune nr. 10419/25.05.2002 ,  si a obtinut autorizatia de construire nr. 210/18.05.2002 
pentru „ EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE ATELIER DE REPARATII 
INCALTAMINTE”. Dl. Sandu Pavel, prin mandatar Visan Sorin, conform procurei de vanzare 
nr. 2449/27.06.2014, autentificata la BNP Apostol Maria, a solicitat, o adeverinta care sa 
ateste faptul ca,  suprafata  situata in Municipiul Falticeni, pe str. Republicii f.n., pe care se 
afla construit „Atelier reparatii incaltaminte” se afla inscrisa in  domeniul privat al  municipiului 
Falticeni .In urma masuratorilor efectuate,  s-a constatat o diferenta de 24 mp intre suprafata 
ocupata de constructie  si suprafata concesionata.   

 
 

In considerarea celor  expuse,  propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare  privind 
competarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului 
Falticeni cu urmatoarele suprafete: 

 
Nr. 
crt 

NUME PRENUME ADRESA 
 

SUPRAFATA 
(mp) 

1 Sandovivi  Constantin-Gigi Str. Ana Ipatescu, (garaj nr.13) 5 
2 Tanasa Valentina Str. Nicolae Beldiceanu (garaj nr.10) 23 
3 Morosanu Viorica Aleea Trandafirilor, bl.6, sc.A, ap.5-

balcon 
16 

4 Hriscu Gheorghe Bdul. 2 Graniceri, bl.17, sc.B,ap.1-
balcon 

8 

5 Handic Costica Str. Sucevei f.n (garaj nr.47) 2 
6 Radeanu Ion Str. Republicii f.n.(garaj nr.35) 1 
7 Condur Danut Str. Ana Ipatescu f.n.(garaj 16A) 20 
8 Sandu Pavel (prin 

mandatar Visan Sorin) 
Str. Republicii ( platforma asfaltata, 
zona bl.39, 41) 

24 

 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Catalin Coman 
 
\ 



 ROMANIA 
   JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 
     Directia Tehnica 
     Biroul Juridic 
Nr. 19109/21.08.2015 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care apartin 

domeniului privat al Municipiului Falticeni 
 

In conformitate cu  Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicata 
precum si Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere 
in evidentele de cadastru si carte funciara, si ca urmare a solicitarilor unor catateni ai municipiului 
Falticeni care dosresc sa intabuleze constructii existente pe terenuri concesionate sau care, in 
vederea concesionarii/cumpararii unor suprafete de teren doresc  clarificarea situatie juridice a 
terenului, este necesara  completarea   Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat 
al Municipiului Falticeni cu suprafete de teren care nu se regasesc in acest inventar: 

1. Dl. Sandovici Constantin-Gigi, cu domiciliul  Falticeni, in Str. Republicii, bl.80, sc.A, ap.10  
a cumparat, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 616/04.03.2004, suprafata 
de 21mp in str. Ana Ipatescu f.n.,  pe care se afla construit un garaj. In urma 
masuratorilor efectuate, s-a constatat o diferenta de 5mp intre suprafata ocupata de 
constructie si cea din contractul de vanzare-cumparare.Dl. Sandovici doreste instraineze 
garajul deoarece isi schimba domiciliul in Timisoara si se impune intabularea intregii 
suprafate de teren. 

2. Dna. Tanasa Valentina, cu domiciliul in Falticeni, Str. Humorului, nr.6, a cumparat 
conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1494/30.05.2011 garajul nr.10 din str. 
Nicolae Beldiceanu si a preluat dreptul de concesiune asupra terenului, drept pe care dl. 
Rusu Ioan l-a avut conf. Contractului de concesiuen nr. 2001/ 12.02.1999. In urma 
masuratorilor  efectuate, s-a constatat o diferenta  de 23 mp intre suprafata ocupata de 
constructie si cea din contractul de concesiune. 

3. Dna. Morosanu Viorica, cu domiciliul in Falticeni, Aleea Trandafirilor, bl.6, sc.A, ap.5, a 
obtinut in anul 2006 autorizatia de construire nr. 270  avand ca obiect executarea 
lucrarilor de „CONSTRUIRE BALCON”. Balconul ocupa o suprafata de 16mp , existand o 
diferenta de 14mp intre proiectia  balcoanelor de la etajele superioare.si suprafata 
construita a balconului. Solicitarea dnei. Morosanu Viorica, inregistrata la Primaria 
Municipiului Falticeni este de a concesiona sau de a cumpara suprafata de 14mp 

4. Dl. Hriscu Gheorghe , cu domiciliul in Falticeni, Bdul. 2 Garniceri, bl.17, Sc.B, ap.1,  
conform cererii nr. 3713/12.02.2015, solicita cumpararea suprafetei de 8 mp, in vederea 
construirii unui balcon in conditiile in care,  proiectia balcoanelor de la etajele superioare 
este de 4mp, acesat doreste construirea unui balcon cu suprafata de 12mp. Dl. Hriscu 
Gheorghe a obtinut acordul scris al tuturor vecinilor in vederea construirii acestui balcon. 

5. Dl. Handic Costica, cu domiciliul in Falticeni, Str. Republicii, bl.19, sc.D, ap.11, este 
proprietarul garajului nr. 47 din Str. Sucevei f.n.,Conform contractului de concesiune nr. 
2895 / 28.01.2002, dl. Handic Costica este concedent pentru suprafata de 22mp. In 
vederea intabularii, s-au efectuat masuratori cadastrale si s-a constatat ca suprafata 
ocupata de constructie este de 24mp, rezultand o diferenta de 2mp intre suprafata 
concesionata si suprafata construita.  

6. Dl. Radeanu Ion, cu domiciliul in Falticeni, Str. Republicii, bl.19, sc.E, ap.6, este 
proprietarul garajului nr. 35 din Str.Republicii f.n. In  inventarul bunurilor imobile care 
apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, aferent  contractului de concesiune nr. 



20015/40/15.01.2002, in care  Radeanu Ion este concedent, este  mentionata suprafata 
de 26mp. In vederea  intabularii, s-au efectuat masuratori cadastrale si s-a constatat ca 
suprafata ocupata de garaj este de 27mp, rezultand o diferenta de 1mp intre suprafata 
concesionata si suprafata construita.  

7. Dl. Condur Danut, cu  domiciliul in Falticeni, Bdul. Revolutiei, , bl. 6, sc.A, ap.7, conf. 
Autorizatie nr. 360/30.08.2002  este proprietarul garajului nr. 16A, din Str. Ana Ipatescu in 
suprafat de 20mp, constructie amplasata pe suprafata concesionata conform contractului 
de concesiune nr. 16222/26.08.2002. La solicitarea dlui. Condor Danut privind punerea la 
dispozitie a documentelor necesare intabularii, s-a constatat faptul ca aceasta suprafata 
nu este  mentionata in inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului privat al 
Municipiului Falticeni   

8. Dl. Sandu Pavel a preluat in concesiune suprafata de 25 mp conform  contractului de 
concesiune nr. 10419/25.05.2002 ,  si a obtinut autorizatia de construire nr. 
210/18.05.2002 pentru „ EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE ATELIER DE 
REPARATII INCALTAMINTE”. Dl. Sandu Pavel, prin mandatar Visan Sorin, conform 
procurei de vanzare nr. 2449/27.06.2014, autentificata la BNP Apostol Maria, a solicitat, o 
adeverinta care sa ateste faptul ca,  suprafata  situata in Municipiul Falticeni, pe str. 
Republicii f.n.( platforma asfaltata din zona bl.39,41), pe care se afla construit „Atelier 
reparatii incaltaminte” se afla inscrisa in  domeniul privat al  municipiului Falticeni .In urma 
masuratorilor efectuate,  s-a constatat o diferenta de 24 mp intre suprafata ocupata de 
constructie  si suprafata concesionata.   
 

Suprafetele de teren mentionate mai sus reprezinta terenuri neretrocedabile in 
intelesul dispozitiilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania si a H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 
Romania. Terenurile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor adminstrativ- teritoriale, din 
intravilanul localitatilor care au fost date de catre primarie in folosinta unor persoane fizice 
prin contracte de concesiune/chirie pot fi cuprinse in coloana 3 a Anexei nr.1 din H.G. 
401/2013, numai daca sunt neagricole, suprafetele mentionate mai sus facand parte din 
aceasta categorie. 

 
Deoarece in anexa la H.C.L. nr.17/28.02.2014 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor 

imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni, aceaste suprafate de  teren nu se 
regasesc, se propune spre analiza proiectul de hotarare privind completarea Inventarului 
bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni conform tabelului de 
mai jos:  
 
 

Nr. 
crt 

NUME PRENUME ADRESA 
 

SUPRAFATA 
(mp) 

1 Sandovivi  Constantin-
Gigi 

Str. Ana Ipatescu, (garaj nr.13) 5 

2 Tanasa Valentina Str. Nicolae Beldiceanu (garaj nr.10) 23 
3 Morosanu Viorica Aleea Trandafirilor, bl.6, sc.A, ap.5 

(balcon) 
16 

4 Hriscu Gheorghe Bdul. 2 Graniceri, bl.17, 
sc.B,ap.1(balcon) 

8 



5 Handic Costica Str. Sucevei f.n (garaj nr.47) 2 
6 Radeanu Ion Str. Republicii f.n. 

(garaj nr.35) 
1 

7 Condur Danut Str. Ana Ipatescu f.n. 
(garaj 16A) 

20 

8 Sandu Pavel 
 (prin mandatar Visan 
Sorin) 

Str.  Republicii  
(platforma asfaltata bl.39, 41) 

24 

  
 

         Director Tehnic, Sef Birou juridic,  
       Ing. Anton Nafornita                                                         jr. Sergiu Dumitru - Dumitriu 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.19058 / 21.08.2015 
                                                                                         Proiect                                 

                                                                                     
HOTĂRÂRE 

privind includerea suprafetei de 216 m.p. teren situate pe str. Republicii(între bl. 39 şi 
bl. 41) în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 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. 19056 / 21.08.2015; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 19057 / 21.08.2015; 
În temeiul prevederilor 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; 

În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2) lit. c) şi art. 45, alin. 3 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 includerea suprafetei de 216 m.p. teren situate pe str. 
Republicii(între bl. 39 şi bl. 41) prevăzută în anexa, în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Municipiului Fălticeni. 

   Art. 2: Suprafaţa de teren înscrisă la poziţia nr. 496 din anexa nr. 4 la H.G. nr. 
453/2009  şi valoarea de inventar a acesteia se modifică în mod corespunzător. 
              Art. 3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 
  
              INIŢIATOR 
                PRIMAR 
   prof.Gheorghe-Cătălin Coman                                                     
                                                                                             Avizat 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                     jr.Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
                                                                     PRIMAR                           

Nr. 19056/ 21.08.2015 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind includerea suprafetei de 216 m.p. teren situate pe str. 
Republicii(între bl. 39 şi bl. 41) în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al Municipiului Fălticeni 
 
 

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 urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele Biroului de carte 
funciară, se impune modificarea unei suprafeţe de teren înscrise în Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public, după cum urmează: 

- Suprafaţa de 80 m.p situată pe str. Republicii(între bl.39 şi bl. 41) – Platformă 
asfaltată, înscrisă la poziţia nr. 496 din anexa nr. 4 la H.G. nr. 453/2009  se 
modifică în suprafaţa de 216 m.p. 

După înscrierea acestei suprafeţe de teren în evidenţele Biroului de carte funciară se 
va proceda la modificarea corespunzătoare a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Fălticeni aprobat prin H.G. nr. 453/2009. 

 În considerarea celor expuse, propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind includerea suprafetei de 216 m.p. teren situate pe str. 
Republicii(între bl. 39 şi bl. 41) în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al Municipiului Fălticeni 
 
                                                             INIŢIATOR 

PRIMAR 
prof.Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 

 
 
 


