
                     

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

 MUNICIPIUL FALTICENI 
Nr.  16170 / 19.07.2019 

 
                                                                                      Proiect 

                                                                                                                                   
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de consilier local  

al domnului IACOB GHEORGHE, membru al Partidului Social Democrat 
 
 
 

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

               - referatul Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului FălticenI înregistrat la 
nr.   16169 19.07.2019;  

          - adresa nr. 163/05.07.2019 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană 
Suceava; 

      În conformitate cu prevederile art. 139, alin. 1 și ale art. 602  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

            Art.1: Se validează mandatul de consilier local al domnului IACOB GHEORGHE în 
cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, înscris pe lista electorală a Partidului Social 
Democrat la alegerile din  iunie 2016. 
            Art.2:  Domnul consilier local Iacob Gheorghe îşi va desfăşura activitatea în cadrul 
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, servicii  
            Art.3: Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la adoptare. 
 

 

                             INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
                prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
   
                                                                                                       AVIZAT  

                                                                                           SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 



 
 
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FALTICENI 

Nr.  11388  din data de 17.05.2019 
 
 

R E F E R A T 
 

 
 Comisia de validare din cadrul Consiliului Local al municipiului Falticeni, numită prin 

H.C.L. nr. 72/ 24.06.2016, constată urmatoarele: 

- încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului 

Tomescu Laurențiu-Daniel are loc ca urmare a demisiei înregistrate la nr. 11089 / 

15.05.2019, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2, lit. a din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 

 - prin adresa înregistrată la nr. 163/ 05.07.2019, Partidul Social Democrat – 

Organizaţia Judeţeană Suceava a confirmat apartenenta politica a domnului IACOB 

GHEORGHE, inscris pe lista acestui partid la alegerile din iunie 2016. 

Întrucat domnul Iacob Gheorghe întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru ocuparea 

funcţiei de consilier local, Comisia de validare a Consiliului Local al municipiului Fălticeni 

propune validarea mandatului de consilier al acestuia, urmând ca, prin hotărârea Consiliului 

Local să fie desemnat membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico – 

socială, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului. 

COMISIA DE VALIDARE din cadrul Consiliului Local al Municipiului Falticeni: 
 
 

Presedinte – consilier local, DULGHERIU MARIA ____________________; 

 

Secretar – consilier local, GRIGORAȘ LIVIU _________________; 

 

Membri - consilier local, SANDU IOAN-SERGIU _______________________; 

 

- consilier local, MATEI GABRIEL ________________________; 

 



- consilier local, POPA-ION OLGUȚA ___________ _________. 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 

la data de 30.06.2019 

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la nr.      

15877 din 16.07.2019 ; 

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

înregistrat la nr.15878 din 16.07.2019; 

 

         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

         În temeiul prevederilor art. 129, alin. 14, art. 136, alin. 10, art. 139, alin. 3, lit. a şi ale art. 196, 

alin. 1, lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                     HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2019, conform Anexei 

nr.1. 

         Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral sau 

partial din venituri proprii la data de 30.06.2019, conform Anexei nr.2. 

Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la data de 30.06.2019, 

conform Anexei nr.. 

         Art. 4 - Anexele nr. 1 – fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 5 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice din 

cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 

 

 

           

INIŢIATOR 

                                              

PRIMAR, 

                                                         Prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         AVIZAT                                                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 

                                                                                                                      Mihaela Busuioc 

 



                                
                                                                         

                          R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr.16395 din 23.07.2019        Proiect 

                                                                

     

 

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului viceprimar, ing.Bulaicon Constantin, înregistrată la nr. 

16393 din 23.07.2019;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 16394 din 23.07.2019; 

- referatul nr. 16392 din 23.07.2019 de la Politia Locala Falticeni; 

-    referatul nr. 15403 din 09.07.2019 de la Serviciul financiar-contabilitate; 

-   adresa nr. 327 din 18.07.2019 de la Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu 

-   referatul nr. 15365 din 09.07.2019 de la Serviciul SPCLEP 

        -   adresa nr. 370 din 22.07.2019 de la Muzeul de Arta  Ion Irimescu; 

-   adresa nr. 15917din 17.07.2019 de la Serviciul de utilitati pulice    ; 

-   adresa nr. 9655 din 15.07.2019  de la  Spitalul municipal Falticeni   ; 

 

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 48 si  art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si ale OUG nr. 63 / 2017, ale Ordinului 

Ministerului Finantelor Publice nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de 

către instituţiile publice si prevederile art. 1 al.1 si al 2, si art. 4 lit b din Legea 32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare  

      În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 139, 

alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ           

                                                                           

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.  1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 

    Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau partial 

finantate din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr. 2. 

Art. 3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul 

institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform Anexei 

nr. 3. 



Art. 4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul 

institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2018, 

conform Anexei nr. 4. 

Art. 5: Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 6: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

 

INITIATOR, 

VICEPRIMAR,  

Ing. Constantin Bulaicon 

 

 

Avizat,                                                                                             

                                                                                                              SECRETAR MUNICIPIU   

                                                                                                                             Mihaela Busuioc           

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                         ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

   CONSILIUL LOCAL 
Nr. 12428/03.06.2019 

                                                                                                                                                                                                        
           Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unei suprafeţe de 
teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui spaţiu 

comercial provizoriu 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr.  
12426/03.06.2019; 

-  raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice  înregistrat la nr. 
12427/03.06.2019; 

 În temeiul prevederilor art. 14, alin. 1, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare , ale prevederilor art. 1, alin. 1 
şi alin. 5 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 
local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 123, alin.1 şi 2 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 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  
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 pentru închirierea unei suprafeţe de teren de 8 
m.p., situaţă pe Aleea Pietonală, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării 
unui spaţiu comercial provizoriu. 
            Art.2:  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă prevăzută la art. 1, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art.3:  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 35 lei/m.p./lună, iar durata 
termenului de închiriere este de 5 ani, începând cu data semnării contractului, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părţilor. 
            Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                        
                   
 
                        INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
         Prof. Gheorghe Cătălin Coman     



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

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL  
         Nr. 10004/02.05.2019     
             
                       Proiect 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata 
majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, datorate 

bugetului local de către persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului 
Fălticeni 

 
 Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
 - analiza de oportunitate întocmită de Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni, înregistrată sub nr.10001/02.05.2019 privind propunerea de aprobare a 
Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor și penalităților de 
întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de către persoane juridice de 
pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni ; 
 - expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la nr. 
10002/02.05.2019; 
 - raportul de specialitate al Serviciul impozite şi taxe înregistrat sub nr. 10003/02.05.2019; 

 - Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și art. 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis ; 

 În temeiul prevederilor prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 

21/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 185, alin.(1), lit. b) și alin.(6) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările și completările ulterioare 
şi ale  prevederilor art. 456, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. (b) și alin.(4), lit.c), art.45, alin.(1) și (2), lit.c), art. 
61, alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificarile și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art.1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de 
întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către 
persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Primarul municipiului, prin Serviciul impozite şi taxe, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
                       INIŢIATOR 
                          PRIMAR 



       Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                 
                                                                       AVIZAT 

                                                                      SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                               Jr. Mihaela Busuioc 

                                          Anexa la HCL nr.______/__________ 

                                                                               

 

 
P R O C E D U R A 

privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata 
majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, 

datorate bugetului local de către persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială 
a municipiului Fălticeni 

 
   Dispoziţii generale 
 
 Art.1  (1) Prezenta procedură institue o schema de minimis denumită “ Schemă de 
ajutor de minimis în vederea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi 
taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către contribuabili persoane 
juridice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni”. 
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu 
respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei 
Europene nr.1407/18.12.2013 privind aplicarea art.107-art. 108 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 352/24.12.2013. 
(3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia 
Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene 
nr.1407/18.12.2013 privind aplicarea art.107-art. 108 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L 352/24.12.2013. 
(4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni şi va 
fi adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Fălticeni. 
 
Obiectivul şi scopul schemei 
 
Art.2  Obiectivul prezentei proceduri constă în susţinerea operatorilor economici care îşi 
desfăşoară activitatea în municipiul Fălticeni şi atragerea de venituri la bugetul local prin 
acordare, în beneficiul acestora, de scutiri de la plata majorărilor de întârziere generate de 
neachitarea la termen a obligaţiilor bugetare principale constând din impozite şi taxe locale, 
datorate bugetului local de către contribuabili persoane juridice de pe raza administrativ-
teritorială a municipiului Fălticeni. 
 
Baza legală 
 
Art.3  Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile: 

 art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



 art. 456 alin. (2) litera l) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 - privind aplicarea art. 107 şi 108 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, art.l, teza finală; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015; 

 Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,  cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
   Autoritate publică competentă să implementeze schema 
 
Art.4 (1) Autoritatea publică competentă să implementeze prezenta schemă de ajutor de 
minimis este municipiul Fălticeni prin Consiliul Local al municipiului Fălticeni. 
(2) Furnizorul de ajutor de minimis este Consiliul Local al municipiului Fălticeni. 
 
Domeniul de aplicare  
 
Art.5 (1) Prezenta schemă se adresează persoanelor juridice care, la data intrării schemei 

în vigoare și pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidențele fiscale și datorează 
majorări de întârziere bugetului local al municipiului Fălticeni si care activează în toate 

sectoarele de activitate și îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr.1407/2013- privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 
352/24.12.2013. 
 

(2) Scutirea se aplică în procent de 100% pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor 

fiscale (impozite și taxe locale) conform legii, dacă obligațiile fiscale principale inclusiv cele 
scadente anului fiscal curent sunt  achitate până la data de 30.09.2019 
  
Art.6 (1)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme : 
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

producţiei primare de produse agricole, așa cum sunt enumerate în anexa 1 a Tratatului. 
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în procesarea şi 
comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratat, în 
următoarele cazuri: 



- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a 
cantităţiiproduselor în cauză, achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă 
de 
întreprinderile în cauză. 
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală 
către producătorii primari. 
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state 
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate 
înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate 
de activitatea de export. 
e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţiala a produselor naţionale faţă de 
produsele importate; 
f) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
(2) In cazul în care o persoana juridica îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele 
menţionate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de 
activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor 
acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul de ajutor de 
minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o 
distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de 
aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu 
prezenta schemă. 
 
Definiţii 
 
Art.7 In sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: 

a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor 
obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună 
a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 354/28.12.2013;  

b) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol 
care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 
desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine 
animală sau vegetală pentru prima vânzare;  

c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în 
vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 

piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau 
prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă 
vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este 

considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate 

acestei activități; 
d) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită  de către Comisia Europeană pentru 
România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
pe pagina de web www.ajutordestat.ro; 
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e) întreprindere  - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de 
statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din 
această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, 

întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod 
regulat, o activitate economică; 
f) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau 

lucrări pe o piață; 
g) întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin 
una dintre relațiile următoare:  

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi;  
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia;  

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care 
controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, 

majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 
Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face 
referire la punctele (i) - (iv), sunt considerate ”întreprinderi unice”. 

h) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației 
activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este 
activitatea pentru care se acordă finanțarea; 
i) furnizorul de ajutor de minimis – municipiul Fălticeni prin Consiliul Local al municipiului 
Fălticeni; 
j) administratorul schemei - municipiul Fălticeni prin Consiliul Local al municipiului 
Fălticeni; 
k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile 
eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. 
l) Ajutor de minimis - ajutorul acordat unei entităţi, întreprinderi unice care desfăşoară o 
activitate economică, care nu depăşesc valoarea de 200.000 Euro într-o perioadă de 3 ani 
fiscali consecutivi, respectiv 100.000 Euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul 
transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost; 
m) An fiscal de referinţă - anul pentru care se datorează un impozit sau o taxă, potrivit 
titlului IX din Codul fiscal; 
n) Facilitate fiscală - reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri/ terenuri 
acordată întreprinderilor în cadrul prezentei scheme 
 
 Condiţii de eligibilitate a schemei  
 
Art.8 (1) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta schema sunt cele 
prevăzute de art. 185, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv scutiri la plata majorărilor de 
întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale (impozite şi taxe locale) datorate bugetului 
local; 



(2) Pot beneficia de masurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă 

persoanele juridice care îndeplinesc următoarele condiții:  
a)  au achitat integral obligațiile fiscale principale (impozite și taxe locale) inclusiv cele 
scadente aferente anului fiscal curent ; 

b) sunt persoane juridice înregistrate la Registrul Comerțului, la secția comercială, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu 
modificările si completările ulterioare; 

c) au sediul social și/sau punctul de lucru situat pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Fălticeni ; 
d) sunt plătitoare de impozite şi taxe locale la bugetul municipiului Fălticeni 
e) nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă ; 
f) nu se află în stare de insolventa sau lichidare, afacerea să nu fie condusă de un 

administrator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să 
nu fie puse la dispoziția creditorilor; 

g) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la 
art. 6 literele a), b) sau c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în 
domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru 

domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace 
corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile 

desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de 
ajutoare de minimis. 
h) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise 

de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat / de 
minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executată şi creanţa integral recuperată; 
i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 
ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării 
financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care 

activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost); 
j) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților 
sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de 
euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în 

lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor 
activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea 
de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că 
ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul 
rutier de mărfuri. 
k) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul 

urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse 
comunitare ; 
l) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de de evaziune fiscală, pentru care s-
a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 
m) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false prin solicitarea de 
acordare a ajutorului de minimis; 
 



Cheltuieli eligibile 
 
 Art.9. Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere la 

plata impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii. 
 
Acordarea ajutorului de minimis 
 
Art.10 (1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire de la plata majorărilor de întârziere 

aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care 
activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, 
(2) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia 

de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de 
data la care ajutorul de minimis este plătit. 
(3) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, 
astfel:  
(i) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate 
depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, 
indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. 

(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra 
cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu 
poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali 
consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.  
 (4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi 
unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare 
acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de 
euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile 
schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. 

(5) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de 
minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește 
plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate 
tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de 

fuziune sau achiziție rămân legal acordate. 
(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, 
ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat 

de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost 
utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, 

ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al 
noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. 
(7) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi 
cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi 
cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în 
limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează 

transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei. 
 



   Modalitatea de implementare a schemei 
 

Art.11. (1) Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, 
contribuabilii persoane juridice vor depune o Cerere (formular anexa 1) prin care solicită 

acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, 
aflate în sold la data depunerii cererii, însoțită de următoarele documente : 
-  dovada de plată a obligatiior de plată principale ;  
-  codul unic de înregistrare fiscală (copie); 
- declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, 
privind faptul că nu a făcut obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de 

minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor 
de stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a 
fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 
- declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, 
privind faptul că nu se află în stare de insolventa sau lichidare, afacerea să nu fie condusă 
de un administrator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale iar 
acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor; 
- declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, 
privind faptul că nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă nici ca obiect 
principal şi nici ca obiect secundar de activitate : 
- declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale, 
privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului în 
care se solicită ajutorul de minimis; 
- declaraţie pe propria răspundere, dată de reprezentatul legal al societăţii comerciale,  
privind faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, 
pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă. 

 Declaraţiile pot fi incluse într-o unică declarație, asumată de către beneficiar, 
pe propria răspundere a acestuia ( formular anexa nr.2) 
(2) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale constând din impozite şi taxe locale, 
datorate bugetului local, achitate integral în condiţiile prezentei scheme. 
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei societăţi pe o 
perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu 
valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, 
depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care 
activează în sectorul transporturilor) echivalentul în lei solicitantul nu poate beneficia de 
prevederile prezentei scheme. 
(4) Cererea privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale 
datorate bugetului local va fi analizată de serviciul impozite si taxe din cadrul primăriei 
municipiului Fălticeni în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia. 
(5) În urma analizei efectuate, se întocmeşte un referat de către funcţionarii serviciului. 

Documentaţia împreună cu referatul întocmit de funcţionarii serviciului impozite și taxe va fi 
înaintată Consiliului local al municipiului Fălticeni  pentru adoptarea unei hotărâri privind 
scutirea majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor la bugetul local. 
(6) În cazul în care societatea comercială depăşeşte plafonul prevăzut in prezenta schema 
se propune Consiliului Local recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului  acordat. 



 (7) În cazul în care persoana juridică nu este eligibilă să primească o alocare specifică în 
cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis 
îi comunică în scris acest lucru prin emiterea unei decizii (Formular anexa nr.3). 
 
Durata schemei 
 
Art.12. (1) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării 

în vigoare și până la data de 30.09.2019.  
 
Bugetul schemei 
 
Art.13.  (1) Numarul de beneficiari estimat este de aproximativ 33 de întreprinderi  
(2) Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei 
scheme, pe toată durata de aplicare a acesteia este de 514 500 lei 
 
Transpareţa şi monitorizarea prezentei scheme 
 
Art.14. (1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei 
municipiului Fălticeni www.falticeni.ro. 
 
   Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis 
 
Art.15. (1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa în scris agenţii economici 
beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat in baza prezentei scheme si caracterul 
de minimis al acestuia. 
(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme 

se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 
privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile 
de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului 
Concurenţei nr. 175/2007 sau al oricărei reglementări care le modifică / completează. 
(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliata a ajutoarelor acordate în 
baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a 

fost acordată în baza schemei. Aceasta evidenţă trebuie să conţină toate informațiile 
necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în 
domeniul ajutorului de stat. 

(4) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, 
aflate in derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor 

impuse prin prezenta schema sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la 
momentul respectiv. 

(5) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul şi în termenul 
prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate 

datele şi informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național. 
(6)În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, 

Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informații suplimentare şi, după caz, să facă 
verificări la fata locului. 



(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, 
acesta va transmite valori estimative. 

(8) Erorile constatate de furnizor şi corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, 
rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. 
(9) Furnizorul va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema în 
termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.16 (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, 
conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în 

aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în 

Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile 
referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data 
intrării în vigoare a acesteia. 

(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de 

recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei 
măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării 
contractului / actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, 

respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării. 
Art.17(1) Prezenta schemă va fi aprobată prin hotărâre de către Consiliul local al 
Municipiului Fălticeni şi va intra în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică în condiţiile 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală. 
(2) Textul schemei va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 

Confidențialitatea datelor și informațiilor 
 

Art.18 Funcționarii publici din cadrul Serviciului impozite și taxe - UAT  Fălticeni, 

compartimentele de specialitate din aparatul propriu al primarului au obligația de a păstra 
confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către solicitanții de ajutoare de 
minimis, în cadrul schemei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Formular Anexa 1 

Numarul de inregistrare___________ 

Data înregistrării________________ 

 

 

CERERE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI DE LA PLATA 

MAJORĂRILOR/PENALITĂȚILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITELOR ȘI 

TAXELOR LOCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL 

 

 

 Subscrisa _______________________________________________________ având datele 

de identificare menționate în secțiunea A, reprezentată legal prin dl/dna 

___________________________, având calitatea de ____________________, solicit aprobarea 

scutirii de la plata majorărilor /penalităților de întârziere în condițiile prevederilor schemei de ajutor 

de minimis aprobată prin HCL nr. ______ din ___________. 

 

SECȚIUNEA A 

Prezentarea solicitantului 

 

Denumirea ________________________________________ 

Domiciliul fiscal: localitatea _________________________________________, 

str.____________________, nr._____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, cod poștal__________ 

Telefon ________________, Fax _______________, E-mail _________________________ 

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/data_________________________ 

Codul de identificare fiscală_______________________ 

Forma juridică_________________________ 

Obiectul principal de activitate________________________________________ 

Cod CAEN______________ 

Obiectul secundar de activitate_________________ 

Cod CAEN______________ 

 

 

 

 

SECȚIUNEA B 

Prezentarea datoriilor către bugetul local pentru care se solocită acordarea de înlesniri la plată în 

cadrul schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor/penalităților de 

întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoane juridice de 

pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni : 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

SECȚIUNEA C 

Declarație pe propria răspundere 

Subsemnatul(a) ______________________________, identificat (ă) cu B.I / C.I  seria ____, 

nr.___________, eliberat(ă) de __________________________ la data de ____________ cu 

domiciliul în localitatea ___________________________, str. _______________________ 

nr.______, bl._______, ap._______, sectorul/județul _________________________, în calitate de 

reprezentant legal al __________________________________________, declar pe propria 

răspundere că toate datele furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. 

 Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 

 

 Numele și prenumele _____________________________________ 

Funcția ________________________________ 

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*) ____________________________ 

Data semnării ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să 

reprezinte legal societatea       

          
                                         

 

 

 

 



               Formular anexa 2 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a) ______________________________, identificat (ă) cu B.I / C.I  seria ____, nr.___________, 

eliberat(ă) de __________________________ la data de ____________ cu domiciliul în localitatea 

___________________________, str. _______________________ nr.______, bl._______, ap._______, 

sectorul/județul _________________________, în calitate de reprezentant legal al 

__________________________________________, declar pe propria răspundere că: 

- Societatea nu se află în insolvență sau faliment, nu se află în procedură de executare 

silită,reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, nu se află sub 

administrare specială, nu are suspendată ori restricționată activitatea economică, nu se află într-o 

situație similară legal reglementată; 

- Societatea nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise 

de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, 

în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța 

integral recuperată; 

- Societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă nici ca obiect principal și nici ca 

obiect secundar de activitate; 

- În ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus cererea de 

acceptare privind scutirea de 100% din majorările de întârziere, dacă plata este făcută integral până 

la data depunerii prezentei). 

[ ] nu am beneficiat de ajutor de stat 

[ ] am beneficiat de urmatoarele ajutoare de stat: 

 

Nr. 

Crt. 

Anul accordării 

ajutorului de stat 

Forma ajutorului 

de stat 

Furnizorul Actul normative în 

baza căruia a 

beneficiat de 

finanțare 

Cuantumul 

ajutorului de 

stat 

      

      

      

 

- Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor 

conținute în prezenta declarație și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte. 

 

Numele și prenumele _____________________________________ 

Funcția ________________________________ 

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului*) ____________________________ 

Data semnării ____________________ 

 

*) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte 

legal societatea       

 



                                     Formular anexa 3 

 

DECIZIE 

privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de minimis sub forme scutirii majorărilor 

de întârziere 

 

 

 Denumirea debitorului_______________________________________________, 

CIF____________, cu sediul în România/_________________, județul____________________, 

codul poștal__________, municipiul/orașul ______________________, sectorul____________, 

str._______________________, nr._______, bl.______, sc._______, et._____, ap._____, 

reprezentată prin 

 

______________________________, identificat (ă) cu B.I / C.I  seria ____, nr.___________, eliberat(ă) de 

__________________________ la data de ____________ cu domiciliul în localitatea 

___________________________, str. _______________________ nr.______, bl._______, ap._______, 

sectorul/județul _________________________, 

Tel.________________________fax___________________, e-mail___________________ 

 

 În temeiul art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a HCL 

nr.______/______________ se respinge cererea înregistrată sub nr.______________ pentru 

acordarea scutirii de la plata majotărilor de întârziere: 

  

 Motivul respingerii __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul organului fiscal local 

 

_________________________ 

(prenumele, numele și semnătura) 

           

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
P R I M A R 

Nr. 10002/02.05.2019 
                                                           
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis 

reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor 
locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice de pe 

raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni 
 
 

 Baza legală pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea la 
plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, 
datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi 

familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Fălticeni o constituie Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/18.12.2013 
privind aplicarea art.107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/24.12.2013.
 Prevederile acestui regulament sunt coroborate cu art. 456, alin.2, lit.l), art.464, alin.2 

lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările și modificările ulterioare,       
prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.  31/1990 
privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.36, 
alin.(2) lit. (b) și alin.(4), lit.c), art.45, alin.(1) și (2), lit.c), art. 61, alin.(2) și art. 115 alin.(1), 
lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile și 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi cu dispozițiile OUG nr.77/2014 privind 
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobate cu modificări și completări ulterioare 
prin Legea nr. 20/2015. 
 Această schemă de minimis reprezintă cadru general la nivelul municipiului Fălticeni 
în vederea susţinerii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza 
administrativ-teritorială a municipiul Fălticeni şi atragerea de venituri la bugetul local.  
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând 
scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  
restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni. 

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 



JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

 

 

 

 

 

ANUNȚ 

 

 

 

 Primăria Municipiului Fălticeni, în temeiul art. 45 (6) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, a inițiat: 

 

 Proiectul de hotărâre referitor la:  aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând 

scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la plată, 

datorate bugetului local de către persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Fălticeni, Județul Suceava. 

 

 Proiectul de hotărâre va fi dezbătut în ședință publică, potrivir art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică. 

 

 Orice persoană interesată, precum , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal 

constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, la 

registratura UAT  Fălticeni, în perioada____________________ 

 

 Proiectul de hotărâre, însoțit de expunerea de motive, referatul de specialitate și analiza de 

oportunitate, poate fi studiat la sediul primăriei, pe site-ul instituției www.falticeni.ro  

  

Ședința publică în care va fi dezbătut proiectul de hotărâre va fi organizată în data de _______ ora               

. 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.falticeni.ro/


  ROMÂNIA 
    JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
                                                          CONSILIUL LOCAL 
                           Nr. 16299/22.07.2019 
                                                                                                   
                                                     Proiect                                                           

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru 

luna IUNIE 2019 
 

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

la nr. 16297/22.07.2019; 
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 16298/22.07.2019;                                      

      -  adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 1887/2019, 3628/2019, 
3189/2019, 706/2019, 1126/2019, 1514/2019 şi nr.  9808/2019. 

In temeiul prevederilor art. 2 din H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, 
art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 14, art. 136, art. 139, alin. 3 şi art. 196, 
alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic 
auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 2019, plată ce se asigură din 
bugetele alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă. 
            Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ.                                            
                                                                 
                                
 
                                INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                                                                
                                                                                 AVIZAT  

                                                                               SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp197438/00171771.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp197438/00171771.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp197438/00171771.htm


 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  
         Nr. 16297/22.07.2019  
          

 EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 

didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2019 
    
 

Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi 
au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce 
trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

Conform Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
2/2011 privind decontarea cadrelor navetei didactice,  „Personalului didactic din unităţile de 

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

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

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de  şapte  unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna  iunie  2019, suma 
totală fiind de 7271 lei.  

Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.  
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna  iunie 2019 . 

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



                                                     
                          
                       
                           ROMÂNIA                                                          
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia economică 
                                                                                                                                                                                                                                  
           
                                                                                                    Nr.16298/22.07.2019 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna iunie 2019 
  
 
 
 

 
            În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun spre 
aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită 
cheltuieli de deplasare.  

 Potrivit H.G. nr. 569/2015 beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele 
didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi 
au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce 
trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de 
învăţământ preuniversitar de stat. 
     Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pe 
lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate sume din 
veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru decontarea 
navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar. 

La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au solicitat 
decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna iunie 
2019, suma totală fiind de  7271  lei.  
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Maria Bulaicon 

                                                                                                                                                         

                                                                     



 

                           

                                                                          

                 

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

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ Număr cadre 

didactice/didactic 

auxiliar 

beneficiare 

Cuantum total /unitate 

învăţământ/iunie 2019 

1. Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni 

1 150 lei 

2. Colegiul   Tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni 

16 3448 lei 

3. Colegiul   “Vasile Lovinescu” 

Fălticeni 

15 2519 lei 

4.  Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

7 520 lei 

5.  Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” 

Fălticeni 

3 394 lei 

6.  Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ” 

Fălticeni 

4 440 lei 

7. G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni 2 240 lei 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 16293/22.07.2019 

                                                                                                                   
                                                                                                         

                                                                                                 Proiect 
 

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

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -   expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrată la 
nr. 16291/22.07.2019; 
      -  raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare, înregistrat la nr. 
16292/22.07.2019;  
      -     adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 16112/19.07.2019;  
 În temeiul prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c,  art. 136, art. 
139, alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

     Art.1. – Se aprobă transformarea postului de funcţionar I, studii medii, din cadrul 
Serviciului aprovizionare, transport, achiziţii publice, în post de inginer IA, studii superioare. 
             Art.2. –   Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.                                                          
                                                              
                     
 
                       INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                   
                                                                       AVIZAT 

                                                                           SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                        Jr. Mihaela Busuioc 
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                                                  R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

P R I M A R 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
                                                                                                    
          Nr. 13563/19.06.2019 
 
 
 

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

Municipal Fălticeni 
 
 

 

 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat prin adresa nr.  9808/18.07.2019 transformarea 

în statul de funcţii a postului de funcţionar I, studii medii în post de inginer IA, studii 

superioare din cadrul Serviciului aprovizionare, transport, achiziţii publice. 

 Potrivit prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea 

administraţiei publice, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, aprobă modificarea 

statelor de funcţii aprobate . 

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

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

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                    Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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                                       R O M Â N I A 
                                                      JUDEŢUL  SUCEAVA 
                                                    MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                                         CONSILIUL LOCAL 
                                                        Nr. 15858/16.07.2019 
                                                                                                                                                                                         
                      Proiect 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind vânzarea unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere 

 
 

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

-  expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la  
nr. 15856/16.07.2019; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
15857/16.07.2019; 

-   cererea d-nei Leonte Elena - Daniela  înregistrată la nr. 15431/10.07.2019; 
- prevederile HCL nr. 51/28.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 

locuinţelor tip ANL situate în municipiul Fălticeni; 
În baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 192, 
alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3 din  H.G. nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 14, art. 136, art. 139, alin. 3, lit. g şi art. 
196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. -  Se aprobă vânzarea unei locuințe ANL situată în municipiul Fălticeni,  str. 
Cuza Vodă, bl.1A, ap. 36,  judeţul Suceava către titulara contractului de închiriere nr. 22 din 
20.09.2010, respectiv d-na Leonte Elena - Daniela. 
           Art.2. -   Preţul apartamentului identificat la art. 1 se stabileşte  conform art. 10, alin. 

(2), lit. a), d), d1), d2) și e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, cât și regulamentului aprobat, acesta achitându-se integral la data autentificării 
contractului de vânzare. 

Art.3. - Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentului, 
cumpărătoarea dobândeşte  şi dreptul de folosinţă asupra cotei părţi de teren aferente, pe 
durata existenţei construcţiei. 
 Art.4. -  Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare vor fi suportate 
de cumpărătoare. 
            Art.5. –  După reţinerea comisionului de 1% suma obţinută din vânzare se virează 
către Agenţia Naţională de Locuinţe pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. 
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Art.6. –  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                            
                            
 
                                 INIŢIATOR 
                                    PRIMAR 
                  Prof. Gheorghe Cătălin Coman             
                
 
 
                                                                                                   A V I Z A T 
                                                                               SECRETAR MUNICIPIU               
                                                                               Jr.  Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        R O M Â N I A 
                                                      JUDEŢUL  SUCEAVA 
                                                    MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                                         CONSILIUL LOCAL 
                                                       Nr. 13092/11.06.2019 
                                                                                                                                                                                         
                      Proiect 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea a 4 funcţii contractuale 
din unităţile din subordinea primarului municipiului Fălticeni  

 
 

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

      -   expunerea de motive a d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la 
nr.  13090/11.06.2019; 

-    raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 
13091/11.06.2019; 

În temeiul art. 129,  alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, art. 139, alin. 1 şi art. 196,  
alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1.  Se aprobă suplimentarea statului de funcţii al Sectorului salubritate din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni,  prin suplimentarea cu 2 funcţii contractuale 
de muncitor necalificat I. 

 Art.2.  Se aprobă suplimentarea statului de funcții al Sectorului amenajare teritoriu, 
spații verzi din subordinea primarului municipiului Fălticeni prin suplimentarea cu 2 funcţii 
contractuale de muncitor necalificat I. 
 Art.3.  Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare 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. 13090/11.06.2019  
          
 
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea a 4 funcţii contractuale în cadrul unităţilor 

subordonate primarului  
  
 
 
 
 Consiliul local are initiaţivă şi hotărăşte, potrivit prevederilor 129,  alin. 2, lit. a, alin. 3, 
lit. c din Codul administrative înfiinţarea de funcţii ale paratului de specialitate al primarului. 
 În subordinea Direcţiei tehnice se află Sectorul salubritate şi Sectorul amenajare 
teritoriu, spaţii verzi, două compartimente funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarul care necesită o suplimentare de personal. 
 Astfel propun suplimentarea statului de funcţii al Sectorului salubritate din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni cu 2 funcţii contractuale de muncitor necalificat I şi 

suplimentarea statului de funcţii al Sectorului amenajare teritoriu, spații verzi cu 2 funcţii 
contractuale de muncitor necalificat I, pentru buna desfăşurare a activităţii. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind înfiinţarea a 4 funcţii contractuale în cadrul unităţilor 
subordonate primarului.  
    

 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

  MUNICIPIUL   FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 16161 / 19.07.2019 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unor 

imobile 
 

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

              -  expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 
la  nr. 16159 /19.07.2019;  

 - raportul de specialitate al Direcției urbanism și disciplina în construcții, înregistrat la 
nr. 16160 /19.07.2019; 
        -  declaraţia de renunţare a dreptului de proprietate a S.C.DUMBRAVA S.A. Fălticeni, 
autentificată sub nr. 2448 /27.06.2019; 

 În temeiul prevederilor art. 888 și art. 889 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 
287/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 
3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1: Se solicită înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în municipiul Fălticeni, str.Armatei,  judeţul Suceava, înscris în Cartea 
funciară nr. 39587 a UAT Fălticeni, având numărul cadastral 39587, compus din suprafaţa 
de 2.586 m.p. teren, categoria de folosinţă drum, având valoarea de inventar: 229,329 mii 
lei, identificat conform planului de situaţie prevăzut în anexa nr. 1. 

Art.2: Se solicită înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în municipiul Fălticeni, str.Armatei,  judeţul Suceava, înscris în Cartea 
funciară nr. 39454 a UAT Fălticeni, având numărul cadastral 39454, compus din suprafaţa 
de 2.334 m.p. teren, categoria de folosinţă drum, având valoarea de inventar: 206,981 mii 
lei, identificat conform planului de situaţie prevăzut în anexa nr. 2. 
          Art.3: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 
101/27.11.2008, se completează în mod corespunzator. 

Art.4:  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                              INIŢIATOR 
                                  PRIMAR 
                  prof. Gheorghe Cătălin Coman                            A V I Z A T 

      SECRETAR MUNICIPIU                                           
jr. Mihaela Busuioc 



  ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 
        PRIMAR         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   Nr. 16159 / 19.07.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de 

proprietate asupra unor imobile 
 
 

             În conformitate cu   OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ  și a O.G. 43/1997 
actualizată, art. 3, litera a, drumurile/caile de acces de interes local trebuie să aparțină 
proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale. În acest sens, SC DUMBRAVA SA, 
cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Armatei, nr.2, având CUI 734775,  reprezentată de 

administrator Păiuș Ioan, solicită prin cererea înregistrată sub nr. nr. 14379/27.06.2019, 
preluarea de către Municipiul Fălticeni a două suprafețe de teren, categoria de folosință – 
drum, pentru care a renunțat la dreptul de proprietate conform Declarației de renunțare la 
dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 2448/27.06.2019.  

           Solicitarea vine ca urmare a faptului că cele două imobile sunt bunuri de uz și interes 

public întrucât se află amplasate în zona industrială, constituind căi de acces pentru agenții 
economici care au sedii sau puncte de lucru în zona limitrofă acestora. 
             Datele de identificare pentru cele doua imobile sunt următoarele: 

1. Teren în suprafață de 2.586m.p., categoria de folosință - drum, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Armatei, având numărul cadastral 39587,  înscris 
în cartea funciară nr. 39587, UAT Fălticeni, având valoarea de inventar de 
229,329 mii lei. 

2. Teren în suprafață de 2.334m.p., categoria de folosință - drum, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Armatei, având numărul cadastral 39454,  înscris 
în cartea funciară nr. 39454, UAT Fălticeni, având valoarea de inventar de 
206,981 mii lei.   

         Întrucât imobilele descrise mai sus nu se regăsesc  în anexa nr. 4 la H.G. nr. 
453/15.04.2009 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  al 
Municipiului Fălticeni,  propun spre analiza proiectul de hotărâre privind solicitarea 
înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobile. 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcţia de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr. 16160 / 19.07.2019 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

           la proiectul de hotărâre privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a 
dreptului de proprietate asupra unor imobile 

 
             Prin cererea înregistrată sub nr. nr. 14379/27.06.2019, SC DUMBRAVA SA, cu 
sediul în municipiul Fălticeni, str. Armatei, nr.2, având CUI 734775, solicită preluarea de 

către Municipiul Fălticeni a două suprafețe de teren, categoria de folosință –drum, pentru 
care a renunțat la dreptul de proprietate, în baza Declarației de renunțare la dreptul de 
proprietate, autentificată sub nr. 2448/27.06.2019. Întrucât conform actelor de proprietate 

inițiale aceste imobile au adresa pe str. Armatei, nr. 3, prin adeverința nr. 15980 / 
17.07.2019 emisă de Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni,  adresa imobilelor devine str. Armatei. 
             Datele de identificare pentru cele doua imobile sunt următoarele: 

1. Teren, în suprafață de 2.586 m.p., categoria de folosință - drum, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Armatei, având numărul cadastral 39587,  înscris 
în cartea funciară nr. 39587, UAT Fălticeni, având valoarea de inventar de 
229,329 mii lei. 

2. Teren, în suprafață de 2.334 m.p., categoria de folosință - drum, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Armatei, având numărul cadastral 39454,  înscris 
în cartea funciară nr. 39454, UAT Fălticeni, având valoarea de inventar de 
206,981 mii lei.   

        Solicitarea vine ca urmare a faptului că cele două imobile constituie bunuri de uz și 
interes public întrucât se află amplasate în zona industrială, constituind căi de acces pentru 

agenții economici care au sedii sau puncte de lucru în zona limitrofă acestora.  În 

conformitate cu   OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  și a O.G. 43/1997, 
actualizată, art. 3 , litera a, aceste imobile trebuie să fie proprietate publică a municipiului 
Fălticeni.   
        Întrucât imobilele descrise mai sus nu se regăsesc  in anexa nr.4 la H.G. nr. 
453/15.04.2009 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  al 

Municipiului Fălticeni,  este necesară inițierea un proiect de hotărâre privind solicitarea 
înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unor imobile. 
 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Director, 
Ing. Cătălin Fodor 
 

     Compartimentul gestionarea domeniul public/privat 
Ing, Alexandru-Ioan Ghiduc 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

Nr.  16164 /19.07.2019 
 

Proiect 
 

HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de 
teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și carte funciară 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 

la nr. 16162 /19.07.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism și disciplina în construcții, înregistrat la 
nr.  16163 /19.07.2019;  

- procesul-verbal al Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 13453 /18.06.2019; 
În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 

modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii 
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 888 din Codul civil, 

aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare  

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 
3, lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

   Art.1: Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor 

suprafețe de teren prevăzute în planurile de situație anexate, în vederea înscrierii dreptului 
de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară, după cum urmează: 

- Denumire 
-  

Adresa Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

TEREN str. Mihai Eminescu, nr.13 
 

140 15934,80 
 

TEREN str. Mihai Eminescu, nr.13 
 

270 30731,40 
 

TEREN str. Mihai Eminescu, nr.13 
 

267 30389,94 

TEREN Bdul. Revoluției, în fața bl. 6,37 822,40 
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5 

TEREN Bdul. Revoluției, în fața bl. 
5 

4,19 513,30 

TEREN Bdul. Revoluției, în fața bl. 
5 

5,32 651,73 

TEREN Bdul. Revoluției, în fața bl. 
5 

7,94 972,70 

TEREN Bdul. Revoluției, în fața bl. 
5 

21,89 2681,66 

TEREN Bdul. Revoluției, nr. 2 13,56 1661,20 

 
 
             Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
                  INIŢIATOR 
                     PRIMAR 
   prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
                                                                                                               Avizat 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                              jr.Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                      R O M A N I A 
                                       JUDETUL SUCEAVA 
                                     MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr. 16163 / 19.07.2019 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  includerea unor imobile în Inventarul bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea 

intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de 

cadastru și carte funciară 
 

 
În conformitate cu  Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare 

republicata,  precum si Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, și în conformitate cu art. 36 
din Legea 18/1994 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, se va înscrie dreptul de proprietate în evidențele OCPI pentru nouă imobile, 
identificate în municipiul Fălticeni, după cum urmează: 

- Teren, în suprafață 140mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 

Eminescu, nr.13,  județul Suceava. 
- Teren, în suprafață 270 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 

Eminescu, nr.13, județul Suceava  
- Teren, în suprafață 267 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 

Eminescu, nr.13, județul Suceava  

- Teren, în suprafață de 6,37 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 4,19mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 5,32 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 7,94 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 21,89 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 13,56 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, nr.2, județul Suceava 

             Suprafețele de teren descrise mai sus nu fac obiectul unor cereri de reconstituire  
dreptului de proprietate privată sau restituire depuse în temeiul actelor normative cu 
caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 

1989. De asemenea nu au făcut și nu fac obiectul vreunui litigiu. 
Deoarece in anexa la H.C.L. nr.102/28.06.2018 prin care s-a aprobat Inventarul 

bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni,   terenurile  

menţionate  mai sus nu se regăsesc, este necesar a se iniția un  proiect de hotărâre privind  



includerea unor imobile în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Fălticeni în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.  
 
 
 
 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Ing. Cătălin Fodor 

 
 
 
 
 

Compartiment administrarea domeniului public/privat 
                                                    Insp.  Alexandru Ioan Ghiduc 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                   Nr. 16162 / 19.07.2019 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  includerea unor imobile în Inventarul bunurilor 

imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea 

intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară 

 
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Fălticeni a inventariat 9 (nouă) imobile, respectiv : 

- Teren, în suprafață 140mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 

Eminescu, nr.13,  județul Suceava. 
- Teren, în suprafață 270 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 

Eminescu, nr.13, județul Suceava  
- Teren, în suprafață 267 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Mihai 

Eminescu, nr.13, județul Suceava  
- Teren, în suprafață de 6,37 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 

Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 
- Teren, în suprafață de 4,19mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 

Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 5,32 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 7,94 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 21,89 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, f.n., în fața bl.5, județul Suceava 

- Teren, în suprafață de 13,56 mp, situat în  municipiul Fălticeni, Bdul. 
Revoluției, nr.2, județul Suceava 

Aceste suprafețe de teren nu figurează în Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, motiv pentru care trebuie incluse în aceste 

evidențe în vederea înscrierii definitive a dreptului de proprietate.  
In considerarea celor  expuse, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Fălticeni, proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile în Inventarul 

bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni și înscrierea 
definitivă a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară. 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

 CONSILIUL LOCAL 
Nr.  16167  /19.07.2019 

 
Proiect 

HOTĂRÂRE 

 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat 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. 16165 /19.07.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei urbanism și disciplina în 
construcții/Compartimentul juridic/Compartimentul fond funciar, înregistrat la nr. 
16166  /19.07.2019;  

- prevederile H.C.L. nr. 92/23.05.2019 privind includerea în domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni a unor bunuri imobile în vederea înscrierii dreptului de 

proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară; 
- extrasele de carte funciară privind bunurile imobile în cauză; 

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 

modificările și completările ulterioare, ale  Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicităţii 
imobiliare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. g 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

     Art.1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

Denumire Date de identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare 
de 

inventar 
(lei) 

Cartea 
funciară  

Număr 
cadastral 

TEREN Categorie de folosință 
curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, 
str. Izvor, zona Bl.3, 
ap.9 

11 1024,27 39884 39884 

TEREN Categorie de folosință 239 27201.87 39890 39890 

file:///C:/Users/busui/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp199342/00175756.htm


curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, 
str. Mihai Eminescu, 
nr.15 

 
  
 
 
  Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 se completează în mod corespunzător. 

             Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
                  INIŢIATOR 
                     PRIMAR 
    prof. Gheorghe-Cătălin Coman   
 
 
 
                                                                                                             Avizat 
                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                                                 jr.Mihaela Busuioc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Compartiment Juridic 
Nr. 16166 / 19.07.2019 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor imobile care 
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni  

 
 Urmare a punerii în aplicare a H.C.L. nr. 92/23.05.2019  prin care  s-a aprobat 

includerea in domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren categoria de 
folosință curți-construcții, situate în municipiul Fălticeni, pentru aceste imobile  s-a înscris 

definitiv dreptul de proprietate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: 
- Teren în suprafață de 11 m.p., situat în municipiul Fălticeni, Str. Izvor, zona bl. 3, 

ap.9, înscris în Cartea Funciară nr. 39884; 

- Teren în suprafață de 239 m.p., situat în municipiul Fălticeni, Str. Mihai Eminescu, 
nr.15, înscris în Cartea Funciară nr. 39890; 

Suprafețele  de teren cu datele de identificare de mai sus, reprezintă teren 

neretrocedabil în înțelesul dispozițiilor 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 unităților administrativ - 
teritoriale, din intravilanul localităților care au fost date de către primărie in folosința 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, aceste terenuri făcând parte din această 
categorie. 

 In aceste condiții este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind 
completarea  Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, cu următoarele imobile: 

- Teren în suprafață de 11 m.p., situat în municipiul Fălticeni, Str. Izvor, zona bl. 3, 
ap.9. 

- Teren în suprafață de 239 m.p., situat în municipiul Fălticeni, Str. Mihai Eminescu, 
nr.15. 

 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Ing. Cătălin Fodor 

Compartiment administrarea domeniului public/privat 
Insp.  Alexandru Ioan Ghiduc 

  
Compartiment Juridic, 
Jurist, Simona Ciocan 

 



ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   Nr. 16165 / 19.07.2019 
 
 

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

aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni  
 

 
 Prin  H.C.L. nr. 92/23.05.2019, s-a aprobat includerea în domeniul privat al 

municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren categoria de folosință curți-construcții, 

situate în municipiul Fălticeni, pentru care s-a înscris definitiv dreptul de proprietate în 

evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: 

- Teren în suprafață de 11m.p., situat în municipiul Fălticeni, Str. Izvor, zona bl. 3, 

ap.9, înscris în Cartea Funciară nr. 39884. 

- Teren în suprafață de 239m.p., situat în municipiul Fălticeni, Str. Mihai Eminescu, 

nr.15. 

Având in vedere faptul că au fost îndeplinite prevederile H.C.L. nr. 92/23.05.2019, se 

poate completa Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului 

Fălticeni cu terenurile care au datele de identificare descrise mai sus. 

Față de cele expuse propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 

completarea  Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni. 

 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 
 
 
 



ANEXA   Nr……………. la HCL nr……….. 
 

privind completarea  Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni 

 
 
 
 
 

 

denumire Date identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare 
de 

inventar 
(lei) 

Cartea 
funciară  

Număr 
cadastral 

TEREN Categorie de folosință 
curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, 
str. Izvor, zona Bl.3, 
ap.9 

11 1024,27 39884 39884 

TEREN Categorie de folosință 
curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, 
str. Mihai Eminescu, 
nr.15 

239 27201.87 39890 39890 

 
                           


