
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                                                                          
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 25933/15.11.2019 

                                                                                                            Proiect 

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

Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 25932/15.11.2019; 
 În temeiul prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 348/2004 privind 
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    În conformitate cu prevederile 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 3, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. – Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor situate în 
Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2020 – 
31.12.2020. 
           Art.2. – Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară 
Fălticeni se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 15 lei/m.p./lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 25 lei/m.p./lună; 
           Art.3. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni este de 38 
lei/m.p./lună. 
           Art.4. – Taxele pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
sunt cele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Administraţia 
Pieţelor.  

 

                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                               
 
                                          

                                                                                AVIZAT  
                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 
 

                                                         



                                                         
                                                                       ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 27464/03.12.2019                                                                                                                                                                                                                                     

       
                                                    Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Fălticeni pentru anul şcolar 2020 - 2021 

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la nr. 
27463  / 03.12.2019; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 27465 /03.12.2019; 
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava înregistrată sub nr. 26338 /20.11.2019; 
- avizul conform nr. 11968/10.12.2019 emis de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava;  

În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
prevederilor art. 24 şi art. 25, alin.1 din Ordinul nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2020-2021; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d şi alin. 7, lit a, art. 136, alin. 10 și art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.1: Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Fălticeni, pentru anul şcolar 2020 - 2021, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, precum şi 
unităţile de  învăţământ din municipiul Fălticeni vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
                                                
                      
 
 
                         INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
         Prof. Gheorghe Cătălin Coman              
                                                                                                              A V I Z A T 
       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU              
   Jr. Mihaela Busuioc 

 
 



ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                   
                                                                                                

                     Nr.  27463 /03.12.2019 
               

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2020 - 2021 
 
 

Potrivit Ordinului nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, este necesară adoptarea unei hotărâri de 

consiliu local prin care se aprobă organizarea reţelei scolare pentru anul şcolar următor.  

În municipiul Fălticeni există doisprezece unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

cu personalitate juridică, din care două sunt grădiniţe, patru sunt şcoli gimnaziale, trei 

colegii, un club al copiilor şi două şcoli postliceale particulare. 

La aceste unităţi cu personalitate juridică au fost arondate un număr de şase unităţi 

de învăţământ  fără personalitate juridică. 

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

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                             Prof. Gheorghe Cătălin Coman     
  
   

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 Compartimentul  juridic 



                              
                                                                                                              Nr. 27465 /03.12.2019  
          

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2020 - 2021 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ 
acreditate, respectiv autorizate provizoriu. 
 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular se organizează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 

Potrivit prevederilor art. 24, alin. 3 din Ordinul nr. 5090 din 30 august 2019 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, organizarea reţelei şcolare se realizează, 
în ordine, cu respectarea următoarelor etape: 

a)realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean; 
b)transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind 

structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul 
local/consiliul judeţean, de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către inspectoratul 
şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit 
prevederilor legale; 

c)transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, 
respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ 
pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se 
acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi 
propuneri privind organizarea acestora); 

d)aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei 
şcolare pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 Având în vedere avizul conform nr. 11968/10.12.2019 emis de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava trebuie aprobata reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2020 – 2021. 
 
 
                                                                                 
                                                                                    Compartimentul juridic 
                                                                                 Cons. juridic Ciocan Simona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 20799/20.09.2019 
              
                                                                                                                         Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social 
 

 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
          - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 20798/20.09.2019;  

  În baza prevederilor art. 2, alin. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind 
stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor 
vârstnice, art. 8, alin. 2 şi art. 15 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
  
 În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă majorarea cuantumului alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social la 19 
lei/zi/persoană. 

Art.2. Majorarea prevăzută la art. 1 va fi inclusă în bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020. 

Art.3.Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate de specialitate,  va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

                                                              Avizat 
                                                                            SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                      jr. Mihaela Busuioc 
 

                                       



 
                                        ROMÂNIA 

                                           JUDEŢUL SUCEAVA 
                                                  MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

                                          PRIMAR 
 
 

                                                                                                     Nr. 20798/20.09.2019 
 
 
 

                                   REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social 
 

  
 Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţă socială care prestează 
servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau 
medicale deosebite. 

În prezent nivelul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană din cadrul Cantinei de ajutor 
social este de 12 lei pe zi, acest cuantum fiind insuficient pentru acoperirea cheltuielilor. 

Majorarea alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor asistate de această unitate de 
asistenţă socială are la bază prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială, conform cărora, în  limita bugetelor aprobate, consiliile locale pot aproba, prin 
hotărâre, la propunerea serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de 
hrană mai mare decât cel stabilit prin hotărâre. 

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Asistenţă Socială propun 
spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind majorarea cuantumului alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social începând 
cu data de 01.01.2020. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe - Cătălin Coman 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Nr. 28288 din  10.12.2019                   

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice 

de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social   
  
  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social, 
cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective a fost stabilit la 12,00 
lei/zi/persoană.   

 Datorită inflaţiei şi a creşterii preţurilor produselor alimentare nu mai există 
posibilitatea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare persoanelor asistate în aceată 
instituţie de asistenţă socială.  

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
903/2014,  prin care, în limita bugetelor aprobate, consiliile locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre la propunerea serviciilor publice de 
asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin 
hotărâre, propunem majorarea, începând cu 01.01.2020 a nivelului alocaţiei zilnice de 
hrană de la 12,00 lei la 19,00 lei pe zi pentru fiecare asistat.  

Faţă de cele precizate, considerăm legală şi oportună majorarea cuantumului 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor 
Social la suma de 19,00 lei/zi de persoană.   

 
 
 
 

 

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

 Director executiv Elena Rotaru 
 

 

 

 
                                                          



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 28036/09.12.2019 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                         Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind darea în administrare Spitalului Municipal Fălticeni a unui imobil, proprietatea 
privată a Municipiului Fălticeni 

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

             -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 28035/09.12.2019;  
  - contractul de vânzare autentificat sub nr. 5344/14.11.2017; 
  - prevederile HCL nr. 211/18.12.2017 privind includerea în domeniul public/privat al 
Municipiului Fălticeni  a trei imobile şi stabilirea destinaţiei acestora; 

 În temeiul prevederilor art. 108, lit. a, 297, alin. 1, lit. a, art. 354, 355, 362, alin.1 şi 3,  art. 
299 şi 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale 
prevederilor art. 867 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale prevederilor art. 1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 136,   alin. 10  şi art. 

139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
           Art.1. Se aprobă darea în administrare Spitalului Municipiului Fălticeni a imobilului   
(apartament compus din două camere şi dependinţe în suprafaţă totală de 56,52 m. p.), 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, 
situat în municipiul Fălticeni, B-dul. 2 Grăniceri, bl. 3, sc. A, ap. 17, înscris în Cartea Funciară nr. 
31015–C1-U3, în vederea repartizării acestuia în condiţiile legii, ca locuinţă pentru medici. 

            Art.2. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe baza de protocol de 
predare – primire încheiat între părţi. 
            Art.3.  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art.4.  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                                
 
                                      INIŢIATOR 
                                        PRIMAR 
                    Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                       

                                                                          
 

                                                                           AVIZAT  
                                                                             SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                              Jr. Mihaela Busuioc 
 

 



                                                                             Anexa nr. 1 la HCL nr.___________ 
 
 
 

Datele de identificare ale bunului imobil 
 
 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
bunului 

Nr. 
inventar 

Valoare 
de 
inventar 

Cod de 
clasificare 

Data 
amortizării 
complete 

Regim 
juridic 

1. Imobil 
apartament, 
situat pe 
str. B-dul. 2 
Grăniceri, 
bl. 3, sc. A, 
ap. 17 , în 
suprafaţă 
de 56,52 
m.p. 

21214079 177,072.90 1.6.1. 01.12.2067 Domeniul  
privat 

 
 

 

 

 

                   Intocmit, 
                                                                             Insp. superior Ciubotaru Florentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL  

Nr.   22196/ 07.10.2019 

Proiect 

 

 

HOTĂRÂRE 

            privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 

 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 22195/ 04.10.2019 

 - raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 22218 / 07.10.2019; 

-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Titlul IX, din legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

-Hotărârea Consiliului Local nr.61/29.05.2013 cu privire la zonarea străzilor din intravilanul 

şi extravilanul municipiului Falticeni; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.65/15.04.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

in anul fiscal 2020 cu rata inflației în procent de 4.6% ; 

- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănataţii  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

alin.3, lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe sau 

cote procentuale, pentru anul 2020, astfel cum sunt redate în anexa care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre. 

Art.2. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%, asupra valorii impozabile a 

clădirii, determinată  în anexa la prezenta hotărâre. 

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, 

exprimată în lei/mp, determinată conform anexei la prezenta hotărâre.Suprafaţa construită 

desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor 

clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând 

suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. Dacă dimensiunile 

exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită 



desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de 

transformare de 1,4. 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 

amplasată clădirea, cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii, prevăzut în tabelul 

de la al.(6) al Art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 

coeficientul de corecţie corespunzator rangului localitatii se reduce cu 0,10. 

Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează: 

a)cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a 

anului fiscal de referinţă; 

b)cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, 

la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c)cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

Art.3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  1.3 % asupra valorii care poate fi: 

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 

de referinţă;  

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 

cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

Art.4 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art.3, impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

Art.5 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 

rezidenţial conform art.2 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 

conform art. 3 sau 4. 

Art.6 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 

Art.7 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

Art.8 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.9  În cazul în care proprietarul clădirii, persoana juridica, nu a actualizat valoarea 

impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri 

este 7.5%. 



Art.10 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, 

impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 

rezidenţial conform art. 6 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 

conform art. 7 sau 8. 

Art.11. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 

impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, cumulat pentru fiecare categorie 

de impozit, de către persoanele fizice si juridice  până la data de 31.03.2020, se acordă o bonificaţie 

de 10%.  

 Impozitul annual pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, 

datorat bugetului local al Municipiului Falticeni de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de 

până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, fără bonificaţie 

Art.12. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

Art.13. Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante se va publica in 

conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala  

Art.14. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 

2020 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2020. 

Art.15. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, şi instituţiile 

subordinate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

  INIŢIATOR, 

                           PRIMAR, 

         Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 

 

   AVIZAT, 

                                                                        Secretar general municipiu, 

                                                                                                    Jr.  Mihaela Busuioc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 

P R I M A R 

 

                                                                                                                Nr.  22195 /04.10.2019 

                                                            

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2020 
 

 

 

 Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în limitele şi în 

condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii 

impozitelor şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a anului următor 

prevăzute la art. 129  alin. 4 lit. c din OG 57/2019 a administraţiei publice locale, republicată, 

coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare.   

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, includ şi reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, stabilesc cadrul legal, 

precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi modul de calcul 

şi de plată a acestora. În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror 

prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie 

în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor 

specifice. 

Conform art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită 

sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează 

anual ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice in 

procent de 4.6%.  

Avand in vedere contextul socio-economic propun actualizarea sau ajustarea  impozitelor si 

taxelor locale in vederea mentinerii acestora la nivelul anului 2019, conform anexei care face parte 

integranta din proiectul de hotarare   privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2020. 

 Având în vedere aceste aspecte, executivul propune taxele si impozitele locale pentru anul 

2020   luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul 

să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 

finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 
 Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru anul 2020, executivul propune şi acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv acordarea unei 

bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren şi 

impozitului pe mijloace de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, 

până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 



 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre  

privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2020. 
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

     MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                    Nr.  22218   / 07.10.2019 

    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2020 
 

 

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale 

între limitele şi în condiţiile legii. 

 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii 

impozabile a clădirii determinata conform art. 457 , propunem să se stabilească, pentru anul 2020, la 

nivelul de 0,1%. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: 

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă; 

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. Cota propusa este de 1.3%  În cazul 

în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus, impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform tabelului din 

anexa la prezenta hotarare, în baza căruia se calculeaza valoarea impozabila a clădirilor rezidențiale 

deținute de persoanele fizice. 

 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra 

valorii impozabile a clădirii. Propunem sa se stabileasca, pentru 2020, la nivelul de 0,1% . 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, 

asupra valorii impozabile a clădirii. Propunem pentru anul 2020 cota de 1,3%. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 



unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 

clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 

aflate în vigoare la data evaluării. 

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7.5%. 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa 

pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

 

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit art. 465 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul suprafaţa 

terenului, exprimată în hectare, zona şi rangul localităţii în care este amplasat terenul conform 

încadrării făcute de Consiliul Local. 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - terenuri cu construcţii şi 

impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice este prevăzut în 

anexa. 

Pentru terenurile proprietate publică sau privata a statului ori a unităţilor administrativ 

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor fizice 

şi juridice, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 

teren. 

 

Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică înmatriculate/înregistrate - 

calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora este stabilit in anexa conform Codului fiscal. 

Impozitul pe mijloacele de transport pe apă, impozitul pe mijloacele de transport în cazul unor 

remorci,semiremorci - calculat în funcţie de masa totală autorizată a acestora este prevăzut în anexa. 

Impozitul pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone este prevăzut în 

anexa. Impozitul pe vehiculele fără capacitate cilindrică evidenţiată este prevăzut în anexa. 

 Modul de calcul al impozitul pe mijloacele de transport este reglementat de prevederile Titlului IX, 

capitolului IV, din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi se aplică atât persoanelor fizice şi juridice. 

 

Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor 

avize, potrivit art.474, art 475, din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

prevazute în anexa . 

 

Cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevazută la art.477 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de 

Consiliul Local fiind cuprinsă între 1% si 3%, propunându-se pentru anul 2020 o cotă de 4% din 

valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 



Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevazută la art.478 din Codul 

Fiscal, se stabileşte astfel: în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică sau în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate  

Taxele pentru folosirea temporară a locurilor publice sunt cele prevazute în anexa. 

 

 

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate stabili cote adiţionale la 

impozitele şi taxele locale, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum 

şi de necesităţile bugetare locale. Cotele adiţionale nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile 

maxime stabilite. 

 

Bonificaţia prevazută la art.462, art.467 si art.472 din Legea nr . 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare poate fi de pana la 10% inclusiv şi se stabileşte 

astfel: 

- 10 % în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2020 inclusiv, a impozitului/taxa pe 

clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport  datorat de către 

contribuabilii persoane fizice; 

- 10% în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2020 inclusiv, a impozitului/taxa pe clădiri, a 

impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane 

juridice. 

  Având in vedere adresa Spitalului Municipal Falticeni nr. 13500/04.10.2019, prin 

care se solicita Consiliului local aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de 

către Spitalul Municipal Falticeni, aprobate in Ședința Comitetului Director și în cea a Cosiliului de 

Administratie a spitalului, precum și prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătății, actualizată propunem spre aprobare tarifele pentru serviciile medicale cu plată prestate de 

către Spitalul Municipal Fălticeni.   

 

Ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile 

locale specifice zonei, pe de alta parte, vă supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

 

 

 

 

Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA la H.C.L. nr    /  

ANEXA 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul fiscal 

2020 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfasurată la clădiri in 

cazul persoanelor fizice,în functie de zona în care este amplasată clădirea(A,B,C,D) 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

VALORILE IMPOZABILE  

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata 

PENTRU CLADIRILE APARTINAND CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE 
 Art,457 

 

 
Valoarea impozabilă 

- lei/m.p.- 

TIPUL CLADIRII 
 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice si 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

sau încălzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din caramida arsă sau din 

orice alte materiale rezultate in urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

               1013 608 

B. Cladire cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din caramidă nearsă, din 

vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

304 203 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat 

sau cu pereţi exteriori din caramida arsă sau 

din orice alte materiale rezultate in urma 

unui tratament termic şi/sau chimic 

203 177 

D. Cladire anexă cu pereţii exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din caramidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

127 76 

E.În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar 



 

 

 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- TERENURI CU 

CONSTRUCŢII – PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE 

(lei/hectar) 
Art. 465 alin. (2) 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelul impozitului, pentru localitate 

 de rangul II, stabilit pentru anul fiscal 2020 

-lei/ha- 

A 8878 

B 6194 

C 3921 

D 2072 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - 

PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE ORICE ALTĂ CATEGORIE DE 

FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

(lei/hectar) 
Art. 465  alin. (4) 

 

Nr. crt. Categoria de folosinţă 

NIVELUL PENTRU ANUL 2020 

-lei/ha- 

 Zona 

 

 
A B C D 

1 Teren arabil 29 22 20 16 

2 Păşune 22 20 16 14 

3 Fâneaţă 22 20 16 14 

4 Vie 46 36 29 20 

5 Livadă 54 47 36 29 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29 22 20 16 

7 Teren cu ape 16 14 9 X 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x 
 

 

 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la  

lit. A-D 

aplica clădirii aplica clădiriii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

(lei/hectar) 
Art. 465 alin. (7) 

Nr. Crt.  

Categoria de folosinta 

NIVELUL  PENTRU ANUL 2020 

-lei/ha- 

Zona 

A B C D 

1 Teren cu construcţii 33 30 28 24 

2 Arabil  52 50 47 43 

3 Paşune 30 28 24 22 

4 Faneaţă 30 28 24 22 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazută la nr. 

crt.5.1 

57 55 52 50 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 Livadă pe rod, alta decat cea prevazută la 

nr. crt. 6.1 

58 55 51 50 

6.1 Livadă pana la intrarea pe rod X X X X 

7 Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, 

cu excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1 

18 16 14 10 

7.1 Padure in varstă de pana la 20 de ani si 

padure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul decat cel cu amenajări 

piscicole 

7 6 3 3 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 33 30 28 

9 Drumuri si căi ferate x x x x 

10 Teren neproductiv x x x x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE/ 

PERSOANE JURIDICE 
Art. 470 alin. (2) 

 

 
I. Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

NIVELUL TAXEI PENTRU ANUL 2020  

20PENTRU 2007 Suma in lei pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau fracţiune din aceasta 

Persoane fizice/Persoane juridice 

I . Vehicule înmatriculate (lei/200 cm
3
 sau fracţiune din aceasta) 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cm3, inclusiv 
12 

2Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 
13 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 

cm³ si 2000 cm³ inclusiv 
25 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 

cm³ si 2600 cm³ 
84 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 

cm³ si 3000 cm³ inclusiv 
157 

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 

3001 cm³ 
314 

7.Autobuze, autocare, microbuze 30 
8.Alte autovehicule cu masa totala maxima 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 
37 

9.Tractoare înmatriculate 27 

II. Vehicule înregistrate ( lei/200 cm
3
) 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 

4.800 cm3 
5 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 

4.800 cm3 
8 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 210lei/an 
 
 

II. Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone 

Art. 470  alin. (5). 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

Alte 

sisteme de 

suspensie 

pentru 

axele 



echivalentele 

recunoscute 

motoare 

I două axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 151 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 151 419 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 419 588 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 588 1333 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 588 1333 

II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 151 263 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 263 540 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 540 701 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 701 1081 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1081 1678 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1081 1678 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1081 1678 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 701 711 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 711 1109 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1109 1761 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1761 2612 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1761 2612 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1761 2612 

 

 

 

III. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 

marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art. 470 alin. (6) 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte 

sisteme de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

I 2 + 1 axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 



  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 68 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 366 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 366 472 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 852 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 852 1493 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 852 1493 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 340 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 340 560 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 560 822 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 822 993 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 993 1630 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1630 2262 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2262 3433 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2262 3433 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2262 3433 

III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1801 2506 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2506 3404 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2506 3404 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1590 2209 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2209 3055 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3055 4518 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3055 4518 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 904 1095 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1095 1635 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1635 1635 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1635 1635 

 
  
 

 

IV.Remorci, semiremorci sau rulote 
Art. 470 alin. (7) 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELUL STABILIT PENTRU ANULFISCAL 

2020 



Impozitul , in lei/an 

a. Până la o tonă inclusiv 10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 56 

d. Peste 5 tone 68 

V. Mijloace de transport pe apă 
Art. 263 alin. (7) 

 

NIVELUL STABILIT PENTRU ANUL FISCAL 

2020 

Impozitul ,in lei/an 

1.Luntre, bărci fara motor, scutere de 

apă,folosite pentru uz si agrement personal 
22 

2. Bărci fără motor folosite in alte scopuri 60 

3.Bărci cu motor 223 

4.Nave de sport si agrement 1022 

5. Scutere de apă 223 

6. Remorchere şi impingătoare: X 

a) pana la 500 CP inclusiv 593 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 964 

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1483 

d)peste 4000 CP 2372 

7.Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau 

fracţiune din acesta 
193 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 

tone inclusiv 
193 

b) cu capacitatea de incărcare de peste 1500 

tone şi până la 3000 tone, inclusiv 
298 

c) cu capacitatea de incărcare de peste 3000 

tone 
520 

 

 

 

CAPITOLUL V - TAXE PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATELOR, AVIZELOR 

ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
Art. 474 alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
NIVEL PENTRU ANUL FISCAL 

2020 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, in lei 

a) până la 150 m,2 inclusiv 9 

b) între 151 şi 250 m,2 inclusiv 10 

c) între 251 şi 500 m,2 inclusiv 13 



d) între 501 şi 750 m,2 inclusiv 18 

e) între 751 şi 1.000 m,2 inclusiv 21 

f) peste 1.000 m2 
21 + 0.01 lei/m.p. pentru fiecare m.p. 

care depăşeşte 1.000 m.p. 
alin.(3) 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 
30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului iniţial 
alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 

de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 

structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean  

22 lei 

alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este 

egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
alin.(6) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) 

este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 

aferente. 
alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% 

din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
alin.(10) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a 

terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de 

gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se 

calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului 

de foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei. 
alin.(12) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării 

unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
alin.(13) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri 

este egala cu 2% din  valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 
alin.(14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, 

tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, 

firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice  

12 lei 

 pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 

racorduri si branşamente la reţele publice de apa, canalizare,gaze, 

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

19 lei 

alin. (16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 

adresă 
13 lei 



Art 475. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor 

autorizaţii similare 

Art 475 alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 
20 lei 

Art 475 alin. (2) 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător /Taxa pentru viza 

anuala a carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 

din sectorul agricol 

 

120 lei/an 

 

35 lei/carnet 

Art 475 alin. (3) 

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfaşurarea activitaţii de alimentaţie publică 
x 

Suprafata: 0- 50 mp 576 lei 

Suprafata: 51-100 mp 795 lei 

Suprafata: 101-149 mp 1203 lei 

Suprafata :150-499 mp 1915 lei 

Suprafata  ≥ 500 mp 6381 lei 

 

 

CAPITOLUL VI- TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Şl 

PUBLICITATE 
Art 477 alin. (5) 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate: 
4% din valoarea serviciilor de reclamă 

şi publicitate 
Art 478 alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
lei/m.p. sau fracţiune de m.p./an 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitate economică 
48 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate 
34 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ, competiţii sportive 

=2% asupra încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor. 

Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter ocazional=  5% 

asupra încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor. 

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 



CAPITOLUL IX – ALTE TAXE 

 
Art 486  

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 

activităţi economice 
131 lei 

Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului 

public de catre agentii economici pentru amenajarea de terase  

sezoniere in perioada 01. mai- 31.octombrie 

4 lei/m.p./lună 

Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului 

public de catre agentii economici pentru amenajarea de terase  

sezoniere in perioada 01.noiembrie- 30. aprilie 

1,5 leu/m.p./lună 

Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului 

public de catre agentii economici 
15 lei/m.p./luna 

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice: 
X 

Lei/mp/zi 

a. pentru comecializare de carte, presa 1 leu/mp/zi 

b. pentru utilizarea casutelor aflate in piata civica  3 lei/mp/zi 

c. pentru amplasare automate cafea, alimente 2 lei/mp/zi 

c. pentru prezentare si comercializare alte produse 6 lei/mp/zi 

Taxa pentru un loc de parcare în sistemul de parcare pe bază de 

abonament sau contract de folosinţă. 

 

X 

Taxa parcare pentru parcarile publice cu plata 0.5lei/30minute/loc parcare 

Taxa parcare pentru parcarile publice cu plata 1 leu/ora/loc parcare 

Abonament zilnic 5 lei/zi/loc parcare 

Abonament lunar 45 lei /luna /loc parcare 

Abonament bianual 155 lei/6luni/loc parcare 

Abonament anual 245 lei/12luni/loc parcare 

Taxa utilizare loc parcare agenti economici 16 lei/luna/loc parcare 

Taxa parcare pentru parcari de resedinta  7 lei/luna/loc parcare 

  

Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor 

activitati pe domeniul public si privat( spectacole, focuri de 

artificii, expozitii, caravane, etc)*) 

110 lei/activitate 

*)Scutirea de la plata acestei taxe se acorda conform art.487 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea campaniilor 

publicitare prin distribuirea de pliante, brosuri, alte tiparituri 

110 lei/zi 

1062 lei/1 luna 

2124 lei/3 luni 

4247 lei/an 

Taxa pentru autorizare stâni 70 lei/stână/an 

Taxă pentru autorizatie transport in regim de taxi si in regim de 

inchiriere 
131 lei/an 

Tarif zi Taxi 2.5 lei/km 

Tarif noapte Taxi 2.7 lei/km 

Tarif pornire zi Taxi 2.5lei/km 



Tarif pornire noapte Taxi 2.7lei/km 

Tarif stationare zi Taxi 25 lei/ora 

Tarif stationare noapte Taxi 27 lei/ora 

Tarif cursa minima zi Taxi 6 lei/cursa 

Tarif cursa minima noapte Taxi 8 lei/cursa 

Taxă pentru autorizatie transportator 610 lei/5 ani 

Taxă parcare taxi 50 lei/loc de parcare/an 

Taxă pentru utilizarea echipamentelor aparţinând municipiului 

Fălticeni 

Tractor: 61 lei/oră 

Încărcător frontal: 111 lei/ora 

Miniincarcator frontal: 61 lei/ora 

Autobasculanta: 152 lei/ora 

Autospeciala platforma ridicare brat: 

152 lei/ ora 

 

Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectură şi arheologie : 
X 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu”       

3 lei prescolari, elevi,  

studenti 

12 lei adulti 

Nota: 

Intrare gratuita pentru: 

- persoane cu dizabilitati si insotitorul persoanei cu dizabilitati; 

- copii din scolile speciale, asezaminte sociale si centre de plasament; 

- posesorii cardurilor ICOM; 

- veterani de razboi; 

- lucratori actuali si pensionari din reteaua muzeala 

- parteneri – in baza contractelor de parteneriat valabilE 

Reducere 50% pentru pensionari. 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  
6 lei  

 

Galeria oamenilor de seama  
4 lei  

 

Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 
4 lei  

 

Abonamente anuale Muzeul de Arta „Ion Irimescu” 
10 lei/an elevi 

25 lei/an adulti 

Taxa foto in cadrul muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură şi arheologie : 
X 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu”-taxa fotografiere profesionala cu contract- 

manifestari personale ocazionale(nunti, botezuri, etc) 
150 lei 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu”-taxa fotografiere vizitatori cu aparat foto 10 lei/persoana 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu” ”-taxa fotografiere vizitatori cu aparat foto 5lei 

Galeria oamenilor de seama ”-taxa fotografiere vizitatori cu aparat foto 5lei 

Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” ”-taxa fotografiere vizitatori cu aparat 

foto 
5lei 

Taxa video in cadrul muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de X 



arhitectură şi arheologie : 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  10 lei 

Galeria oamenilor de seama  10 lei 

Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 10 lei 

Tarif desfacere bunuri altele decat cele proprii, prin standurile Muzeul de Arta 

„ Ion Irimescu” provenite de la terti 

valoare de achizitie+25% 

procent tarif aplicat 

Pliante promovare muzee 3,5 lei 

Pixuri personalizate stilizate 10 lei 

Breloc personalizat 5 lei 

Breloc personalizat stilizat 10 lei 

Vederi/ carti postale 1 lei 

Vederi/ carti postale stilizate 10 lei 

Alte obiecte promo (dimensiuni mici) 5 lei 

Ghidaj la cerere 10 lei 

Carti vandute la standul muzeului de Arta „ Ion Irimescu”- X 

Muntele la apus 25 lei 

Irimescu, statornicie si zbor 8,5 lei 

Acasa la maestrul Irimescu 10 lei 

Irimescu, demiurgul de taceri 50 lei 

Albume  100 lei 

CD/DVD  15 lei 

Taxa inchiriere spatiu Muzeul de Arta „Ion Irimescu” 100 lei/ora             

Taxa inchiriere sala Pictor „Aurel Baesu” si sala „Casa de cultura” Falticeni

  
210 lei/ora 

Taxa anuală pentru vehicule lente 33 lei/an 

Taxa pentru eliberare copii dupa documente aflate in arhiva Primariei 

municipiului Falticeni 
10 lei/pagina 

Taxa eliberare adeverinta 3 lei 

Taxă eliberarea certificatelor de atestare fiscala 5 lei 

Taxă furnizarea informatiilor referitoare la rolul nominal unic 30 lei 

Taxa pentru acordul de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport 

in zonele cu restrictie de circulatie 

 

Lei/pe 

luna/vehicul 

 

 

Lei/pe 

zi/vehicul 

a)pentru masa totala cuprinsa intre 3.501 si 5.000 kg 110 11 

b)pentru masa totala cuprinsa intre 5.001 si 12.000 kg 215 21 

c)pentru masa totala cuprinsa intre 12.001 si 15.000 kg 320 32 

d)pentru masa totala peste 15.000 kg 424 42 

Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare a vehiculelor pentru care 

nu exista obligatia inmatricularii. La nivelul prevazut mai jos se adauga 

contravaloarea placutelor de inregistrare 

Lei/vehicul  



-utilaje si mopede  21 

- atelaj hipo 11 

Taxa pentru circulatia vehiculelor agabaritice 162 lei/vehicul/transport 

Taxa multiplicare documente 
1 leu/pagina A4 alb-negru 

2 lei/pagina A4 color 

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii/extinderii 

constructiei  

 

Lei/ proces verbal 

a) pentru locuinte unifamiliale 
105 lei 

b) pentru anexe 
53 lei 

c) pentru locuinte colective(blocuri cu mai mult de 2 u.l) 
53 lei x nr. de u.l 

d) pentru spatii comerciale(pentru fiecare 100mp/fractiune din 100mp) 
105 lei 

Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a 

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantul autoritatii locale sau a unui certificat 

eliberat de autoritatea locala pe raza careia este edificata constructia, precum si aunei documentatii cadastrale(Lege 

nr7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata). 

Prezenta taxa se datoreaza de catre persoanele fizice si juridice care solicita eliberarea certificatului de atestare a 

edificarii/extinderii constructiei.dovada platii se va anexa la cererea de eliberare a certificatului de atestare a 

edificarii /extinderii constructiei. 

Contravaloarea taxelor se achită în numerar la casieria Primăriei municipiului Falticeni sau prin 

ordin de plată în contul Primăriei municipiului Falticeni deschis la Trezoreria municipiului Falticeni, iar veniturile 

realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a institutiei. 

 

 

Taxă pentru emiterea autorizației de construire în regim de urgență 

 
Taxa în regim de urgență pentru emiterea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau 

clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.   
Taxa în regim de urgență pentru emiterea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele 

menționate la aliniatul a) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții, inclusiv 

valoarea instalațiilor aferente. 

La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență în termen 

de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe suplimentare fata de cea prevazuta pentru emiterea in 

termen de 30 zile. 

Dovada plății se va anexa la cererea emiterii autorizației de construire iar termenul de urgență de până la 

7 zile lucrătoare va intra în vigoare din momentul în care documentația pentru eliberarea autorizației de 

construire este completă.  

Contravaloarea taxelor se achită în numerar la casieria Primăriei municipiului Fălticeni sau prin ordin de 

plată în contul Primăriei municipiului Fălticeni deschis la Trezoreria municipiului Fălticeni, iar veniturile 

realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a instituției. 

Viză contract de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport (Model 

ILT054/2016)/factura/ fişă de înmatriculare/radiere auto in vederea dobandirii 
40 lei 



sau instrainarii mijloacelor de transport 

Taxele se achită anticipat, la casierie, odată cu depunerea „Declaratiei fiscale pentru stabilirea 

impozitului /taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice” sau a 

„Declaratiei pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” precum si a documentelor care stau 

la baza prelucrarii in Registrul unic pentru inregistrarea mijloacelor de transport, iar veniturile realizate 

vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a institutiei, respectiv procurarea de 

materiale consumabile aferente dotarilor de birotica. 

Contravaloarea taxelor se achită în numerar la casieria Primăriei municipiului Falticeni sau prin 

ordin de plată în contul Primăriei municipiului Falticeni deschis la Trezoreria municipiului Falticeni 

anticipat efectuării serviciilor. 

 

 

 

Taxe de utilizare Sala de Sport ”Gabriel Udisteanu” 
Activitati sportive pe echipe, desfasurate fara a fi necesara folosirea 

sisitemului de iluminat 
55 lei/ora 

Activitati sportive pe echipe, desfasurate atunci cand este necesara folosirea 

sistemului de iluminat  
80 lei/ora 

Activitati sportive individuale sau pe perechi, desfasurate fara a fi necesara 

folosirea sisitemului de iluminat 
7 lei/ora/persoana 

Activitati sportive individuale sau pe perechi, desfasurate atunci cand este 

necesara folosirea sistemului de iluminat 
10 lei /ora/ persoana 

Solicitantii pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu persoana responsabila cu 

administrarea salii de sport. Abonamentele se pot solicita pentru perioade minime de 4 ore/luna si 

maxime de 16 ore/luna. In cazul abonamentelor se acorda o reducere de 10% din taxele de utilizare 

prevazute mai sus. 

Tarife acces la Baza de agrement Nada Florilor 

 

TARIFE PISCINA ACOPERITĂ 

Nr.crt Categoria 

 

Tarif lei 

1 Bilet intrare piscină acoperită (o intrare) 

LUNI-VINERI 

22 

2 Bilet intrare piscină acoperită (o intrare) 

SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 

25 

3 Abonament 5 intrări 95 

4 Abonament 10 intrări 165 

5 Abonament 15 intrări 220 

6 Abonament 4 intrări pentru elevi din 

cadrul unitatilor de invatamant din 

municipiul Falticeni inclusiv Scoala 

militara de subofiteri de jandarmi “Petru 

60 



Rares” (accesul se va face in baza 

carnetului de elev) 

7 Abonament 8 intrări pentru elevi din 

cadrul unitatilor de invatamant din 

municipiul Falticeni inclusiv Scoala 

militara de subofiteri de jandarmi “Petru 

Rares” (accesul se va face in baza 

carnetului de elev) 

100 

8 Abonament pentru copii cu vărsta pâna în 

16 ani (8 intrări )sub supravegherea unei 

persoane specializate 

150 

9 Abonament 4 intrări pentru entitati 

publice si economice care achizitioneaza 

minim 30 abonamente 

60 

10 Abonament 8 intrări pentru entitati 

publice si economice care achizitioneaza 

minim 30 abonamente 

100 

11 Abonament pentru adulti(8 intrări) sub 

supravegherea unei persoane specializate 

175 

 

 

12 Închiriere piscină/oră (în afara 

programului de funcționare) 

500 

13 Abonament lunar piscină + sală forță 

(lei/lună) 

250 

14 Închiriere dulap haine 2 

15 Închiriere prosop 5 

16 Inchiriere aripioare 3 

 

TARIFE ȘTRAND 

 

Nr. crt Categoria Tarif lei 

1 Bilet intrare ștrand – fără șezlong – 

LUNI-VINERI 

12 

2 Bilet intrare ștrand – fără șezlong – 

SÂMBĂTA-DUMINICA 

16 

3 Bilet închiriere șezlong  5 

4 Bilet inchirere umbrela 5 

5 Bilet inchirere baldachin 10 

-Tariful la piscina acoperită include și accesul la sauna;  

-Biletul de intrare în piscina acoperită este valabil pentru o sesiune de înot de 3 ore; în cazul în care se 

depășește perioada de 3 ore se va achita o diferenta de 7 lei/ oră pentru fiecare oră sau fractiune care 

depășește sesiunea inițială de înot de 3 ore; 

-Abonamentele sunt valabile toată săptămâna, inclusiv sâmbăta și duminica, pe o perioada de 45 de zile 

de la data eliberării; 

-În zilele declarate sărbători legale și în perioadele aferente acestora ( Paște, Crăciun, An Nou, și alte 

sărbători) se aplică tariful valabil pentru zilele de SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ; 



-Închirierea piscinei/oră este posibilă prin depunerea unei solicitări cu cel puțin 5 zile înainte de 

organizarea evenimentului;    

-Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate și vor fi insoțiți obligatoriu de adulți. 
 

 

TARIFE TERENURI SPORT/SALĂ FORȚĂ 

 

Nr. crt Categoria Tarif/lei 

Între orele 10-16 Între orele 16-24 

1 Bilet închiriere teren sport pentru TENIS 

(lei/oră) 

15 20 

2 Bilet închiriere teren sport pentru FOTBAL/ 

BASCHET/VOLEI/HANDBAL (lei/oră) 

30 40 

3 Bilet intrare sala forta (lei/oră) 10 - 

4 Abonament 10 intrări sala forța valabil 30 zile 

( lei/lună) 

45  

5 Abonament intrare lunar sala forța (lei/lună) 60 - 

6 Abonament intrare lunar sub supravegherea 

unei persoane specializate 

70  

7 Inchiriere biciclete – copii cu varsta pana la 

16 ani(lei/ora) 

3 

8 Inchiriere biciclete – copii cu varsta pana la 

16 ani(lei/ora) 

5 

-Elevii/studenții afiliați la cluburile sportive constituite legal, care au sediul pe raza municipiului 

Fălticeni, beneficiază de gratuitate pentru utilizarea terenului de sport în intervalul orar stabilit de comun 

acord cu conducerea Primăriei municipiului Fălticeni. 



 

 
TARIFE APLICABILE LA PARCUL DE AVENTURA NADA FLORILOR 
 

Prețurile de mai jos includ prezența 2 ore, chiria echipamentului complet, instruire 

 

 Tarif lei/ Persoana Tarif lei/Persoana 

Grupuri* 

Tarif lei/Persoana 

Ora suplimentara 

Adulti de la 16 ani 35 30 10 

Copii 10-15 ani 30 30 10 

Copii 8-9 ani 25 - 10 

Copii 4-7 ani 20 - 5 

Manusi 10 - - 

Tarifele includ TVA. 

 

 

*  Grupul trebuie să cuprindă un număr egal sau mai mare mai mare de 10 persoane. La grupuri de copii 

cu participanți mai tineri de 16 ani este obligatorie prezența unui însoțitor adult.    

** Copii mai mici de 10 ani trebuie insoțiți de catre unul din parinți. Nu sunt acceptate grupuri de    

    copii între 4 si 9 ani însoțite de educatori. 

 

 

 

 

 

 

ALTE TAXE ÎN DOMENIUL STĂRII CIVILE 
Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sămbătă şi duminică 250 lei 

Taxa pentru eliberarea certificatului de divort 750 lei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI 

Art. 493 alin.(2) 
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 

c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. 

(6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 

b)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) 

şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) 

şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

 

LIMITELE MINIME  ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 

FIZICE 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la 

alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 

abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

de la 325 lei la 1.578 lei. 

 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFE  PROPUSE  

 PENTRU SERVICIILE MEDICALE EFECTUATE  LA  CEREREA PACIENTILOR IN 

ANUL 2020 

SECTIILE  SPITALULUI 
TARIFE CONSULTATII 

 
DENUMIRE  CONSULTATIE   LEI 

CONSULTATIE   – MEDIC PRIMAR 70 

CONSULTATIE – MEDIC SPECIALIST 60 

CONSULTATIE CONTROL MEDIC PRIMAR/MEDIC SPECIALIST 40 

CONSULTATIE + REFERAT MEDICAL PENTRU EXPERTIZA MEDICALA (DOCUMENTATIE 

INITIALA) 

150 

CONSULTATIE + REFERAT MEDICAL PENTRU EXPERTIZA MEDICALA (revizie + indici ) 100 

Tarif/ZI PENTRU CAZARE (pentru apartinatorii bolnavilor internati precum si pentru 

apartinatorii copiilor cu varsta peste 3 ani , fara grad de handicap 

25 

Tarif/ZI PENTRU MASA (tariful include 3 mese pe zi: mic dejun, pranz si cina , pentru 

apartinatorii bolnavilor internati precum si pentru apartinatorii copiilor cu varsta peste 3 ani , 

fara grad de handicap) 

15 

TARIF/ZI CAZARE+MASA ( pentru apartinatorii bolnavilor internati precum si pentru 

apartinatorii copiilor cu varsta peste 3 ani , fara grad de handicap) 

40 

COPLATA , CONFORM PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE 10 

TARIF/KM TRANSPORT CU AMBULANTA   DIN DOTARE 2 

 

1. TARIFE PRESTATII MEDICALE CPU 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

EKG CU INTERPRETARE 30 

PERFUZIE 15 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

 

2.TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA BOLI INFECTIOASE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 



EKG  15 

PERFUZIE 15 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CLISMA EVACUATOARE 10 

PARACENTEZA 20 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

3.TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA CARDIOLOGIE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

ECOGRAFIE CORD 70 

EKG CU INTERPRETARE 30 

INDICE GLEZNA BRAT / OSCILOMETRIE  25 

MONITORIZARE HOLTER 24 ORE  – EKG SI TENSIUNIE ARTERIALA + INTERPRETARE 150 

INFILTRATIE  20 

PERFUZIE 15 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CLISMA EVACUATOARE 10 

PARACENTEZA 20 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

4.TARIFE PRESTATII MEDICALE COMP. DERMATOVENERICE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

EKG  15 

PERFUZIE 15 

INDICE GLEZNA BRAT 25 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 



CLISMA EVACUATOARE 10 

ELECTROCAUTERIZARI LEZIUNI CUTANATE  10/lei/LEZIUNE 

EXCIZII CUTANATE 20 

INCIZII + PANSAMENTE 15 

RECOLTARE BIOPSII - LEZIUNI 15 

TOALETA CHIRURGICALA ULCERE GAMBA CU PANSAMENT 15 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

 

5.TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA INTERNE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

ECOGRAFIE CORD  70 

ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA  125 

COLONOSCOPIE TOTALA  200 

EKG CU INTERPRETARE 30 

INDICE GLEZNA BRAT / OSCILOMETRIE 25 

PERFUZIE 15 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CLISMA EVACUATOARE 10 

PARACENTEZA 20 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

6. TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA PEDIATRIE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

EKG CU INTERPRETARE 30 

AEROSOLI 1 SEDINTA 10 

PERFUZIE 15 

CATETERIZARE VEZICALA 20 



SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CLISMA EVACUATOARE 10 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

 

 

7. TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA PNEUMOLOGIE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

RADIOGRAFIE TORACICA POST ANTERIOARA /PROFIL  40 

SPIROMETRIE –TEST SIMPLU  30 

EKG  15 

AEROSOL 1 SEDINTA 10 

PERFUZIE 15 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CLISMA EVACUATOARE 10 

TORACOCENTEZA 30 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

 

8. TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA VADU MOLDOVEI 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

EKG CU INTERPRETARE 30 

OSCILOMETRIE  20 

INFILTRATIE  20 

PERFUZIE 15 

AEROSOLI 1 SEDINTA 10 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CLISMA EVACUATOARE 10 



PARACENTEZA 20 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

SERVICII MEDICALE INGRIJIRI PALIATIVE /ZI SPITALIZARE LA CERERE 50 

 

9. TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA CHIRURGIE GENERALA 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  

SUTURA PLAGI SUPERFICIALE 40 

SUTURA PLAGI PROFUNDE 50 

INCIZIE PANARITIU/ABCES/FLEGMON/HEMATOM 60 

TOALETA ARSURILOR   40 

SUPURATIE POSTOPERATORIE 50 

CHISTE SEBACEE/TUMORETE,UNGHIE INCARNATA 70 

PANSAMENT      25 

SUPRIMARE FIRE PLAGA 20 

APARAT GIPSAT MEMBRU SUPERIOR(MANA) 50 

COMPLETAT APARAT GIPSAT MEMBRU SUPERIOR 25 

APARAT GIPSAT MEMBRU INFERIOR 50 

COMPLETAT APARAT GIPSAT MEMBRU INFERIOR 30 

APARAT GIPSAT CRURO-PODAL 80 

BANDAJ IN “8” PENTRU CLAVICULA SI TORACO BRANHIAL 40 

SUPRIMAREA APARATULUI GIPSAT MEMBRU SUPERIOR 30 

SUPRIMAREA APARATULUI GIPSAT MEMBRU INFERIOR 35 

INFILTRATII INTRAARTICULARE 25 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CATETERIZARE VENOASA 15 

CLISMA EVACUATOARE  10 

PARACENTEZA 20 

OSCILOMETRIE 20 

EXTRACTIE DE CORP STRAIN 50 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 



TEST GLICEMIE 5 

 

10.TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 

ECOGRAFIE ABDOMINALA 75 

ECOGRAFIE CU SONDA ENDOVAGINALA  100 

MONITORIZARE FETALA EXTERNA 30 

COLPOSCOPIE 100 

TEST DE SARCINA 20 

ELECTROCAUTERIZARE COL 120 

EKG  15 

CEZARIANA + SPITALIZARE  1000 

CEZARIANA + STERILIZARE + SPITALIZARE  1200 

STERILIZARE CHIRURGICALA POST PARTUM + SPITALIZARE 500 

STERILIZARE CHIRURGICALA + SPITALIZARE 500 

MONTARE STERILET 250 

EXTRACTIE STERILET CU FIR 100 

EXTRACTIE STERILET FARA FIR SAU COMPLICATII 200 

RECOLTARE PROBE BIOLOGICE (LAME  CULTURI) 20 

PERFUZIE 15 

CATETERIZARE VEZICALA 20 

SCHIMBAT SONDA VEZICALA 10 

CATETERIZARE VENOASA( MONTAT BRANULA ) 15 

CLISMA EVACUATOARE 10 

TEST GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

                                                  

 

TARIFE  

PENTRU PRESTATIILE MEDICALE EFECTUATE LA CEREREA PACIENTILOR IN 

ANUL 2020 

 

SERVICIUL DE RADIOLOGIE 



 

DENUMIRE  EXAMINARI RADIOLOGICE SI 

EXPLORARI FUNCTIONALE 

MARIME FILM PRET LEI 

EXAMENE  RADIOLOGICE   

CRANIU  IN  2 PLANURI  30/40 35 

MASTOIDE  BILATERAL  24/30 30 

COLOANA CERVICALA ( 2 PLANURI) 24/30 30 

COLOANA DORSALA (2 PLANURI ) 30/40 35 

COLOANA LOMBARA (2 PLANURI) 30/40 35 

BAZIN 30/40 35 

UMAR, CLAVICULA 18/24 20 

HUMERUS  (2 PLANURI) 20/40 30 

COT (2 PLANURI) 24/30 30 

ANTEBRAT (2 PLANURI) 24/30 30 

DEGETE (PUMN) (2 PLANURI) 24/30 30 

FEMUR (2 PLANURI) 20/40 30 

GENUNCHI (2 PLANURI) 24/30 30 

GAMBA (2 PLANURI) 30/40 35 

GLEZNA (2 PLANURI) 24/30 30 

RVS 35/43 35 

ABDOMINALA PE GOL 35/43 35 

PULMONARA 35/43 35 

EXPLORARI FUNCTIONALE   

RX GASTRIC - 70 

RX GASTRIC – CU INTINDEREA EXAMINARII LA 

NIVELUL  INTESTINULUI  SUBTIRE 

- 100 

ECOGRAGIE GENERALA( ABDOMEN + PELVIS) - 80 

ECOGRAFIE   ABDOMEN - 40 

ECOGRAFIE   PELVIS  - 50 

ECOGRAFIE TIROIDA  - 50 

   

   

 

TARIFE PROPUSE  

 PENTRU ANALIZELE  MEDICALE EFECTUATE  LA  CEREREA PACIENTILOR  IN 

ANUL 2020 

                                   

BIOCHIMIE                                         LEI HEMATOLOGIE                          LEI 



Fosfor 10.0 Hemoleucograma completa  18.0 

Uree serica 9.0 VSH 8.0 

Creatinina serica 10.0 Grup sangvin ABO 10.0 

Acid uric seric 9.0 Grup Rh 10.0 

TGP 9.0 Hemoglobina glicata 40.0 

TGO 9.0 Examen citologic al frotiului sangvin 18.00 

Bilirubina totala 9.0   

Bilirubina directa 9.0   

Fosfataza alcalina 10.0 COAGULARE LEI 
Calciu ionic seric 9.0 Timp Quik + INR 14.0 

Glicemie 9.0 Timp singerare 7.0 

Colesterol 9.0 Timp coagulare 7.0 

HDL-colesterol 14.0 Timp Howell 7.0 

LDL-colesterol 14.0 Troponina 20.0 

Trigliceride 9.0 D-Dimeri 20.0 

Amilazemie 9.0 APTT  14.0 

Proteine totale serice 9.0   

Creatinin Kinase CK 10.0 ANALIZE URINA LEI 
CK-MB 12.0 Albumina 8.0 
Gamma GT 9.0 Amilazurie 10.0 
Calciu seric 9.0 Sumar+sediment 12.0 
Sideremie 9.0 Dozare glucoza urinara 8.0 
Magneziu 9.0 Calciu urinar (calciurie) 10.0 

 LDH 10.0 Corpi cetonici 5.0 
Determinare Na seric 10.0 Ph urinar 5.0 
Determinare K seric 10.0 Creatinina urinara 10.0 
Determinare Cl seric 10.0 Uree urinara 9.0 
Globuline 12.0 Densitate urinara 6.0 

Albumine 10.0 Urobilinogen 6.0 
Lipaza 12.0 Ionograma urinara (K+Na) 18.0 
Alcoolemia 20.0   

Amoniac 10.0   

Rezerva alcalina  9.0   
Electroforeza  30.0   

BACTERIOLOGIE LEI TESTE RAPIDE + IMUNOLOGIE LEI 
Examen citologic bucofaringian 25.0 CRP 12.0 
Antigen streptococ grup A 25.0 ASLO 12.0 
Cultura fungi 35.0 Factor reumatoid 15.0 
Ex. Bacteriologic lama 15.0 Helicobacter pylori sange 30.0 
Ex. Coproparazitologic/proba 10.0 Antigen HBs 30.0 
Hemoragii oculte 25.0 Anticorpi HCV 40.0 

Secretie vaginala , uretrala,vulvara: 

- Ex. Microscopic colorat 
 

25.0 

Test HIV 30.0 



- Cultura+ fungi antibiograma+ 

antifungigrama 
 

40.0 

Secretie conjunctivala, 

otice,puroi,lichid de punctie: 

- Ex. Microscopic colorat 

- Cultura+ fungi antibiograma+ 

antifungigrama 

 

 

25.0 

 

40.0 

TPHA 18.0 

Examen sputa: 

- Ex. Microscopic colorat 

- Cultura+ fungi antibiograma+ 

antifungigrama 

 

 

25.0 

 

40.0 

VDRL 12.0 

Coprocultura+ antibiograma 35.0 Ac H Pylori sange – test rapid 30.0 

Coprocitograma 20.0 PSA  28.0 

Urocultura + antibiograma 31.0 IMUNOLOGIE LEI 

Antibiograma culture pozitive 16.0 Vitamina D 95.0 
Cultura + antibiograma 35.00 Alfafetoproteina 40.0 
Antigen Geardia 30.0 Hormonul paratiroidian(PTH) 45.0 
Antigen Campylobacter 35.0 TSH 38.0 

Antigen  helicobacter PYLORI 35.0 ATPO 42.0 

Depistare rotavirus+ adenovirus 30.0 T4 35.0 

Clostridium difficile toxina A si B 50.0 FT4 38.0 

PACHET COPROCULTURA+ 

COPROPARAZITOLOGIC 

30.0 T3 38.0 

  FT3 38.0 

  PSA TOTAL 35.0 

  FPSA 40.0 

  PACHET PSA+FPSA 70.0 

  CEA 40.0 

  CA125 40.0 

  CA 19-9 40.0 

  Imunoglobuline   (IgA, IgG,IgM) 65.0 

  Imunoglobuline   (IgE) 40.0 

    

 

 



 

 

 

TARIFE  

 PENTRU SERVICIILE MEDICALE EFECTUATE LA CEREREA PACIENTILOR IN 

CABINETELE MEDICALE DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE  

ANUL 2020 

DENUMIREA PRESTATIEI LEI 

CONSULTATII   

CONSULTATIE INITIALA ACORDATA DE MEDICI PRIMARI 70 

CONSULTATIE INITIALA ACORDATA DE MEDICI SPECIALISTI  60 

CONSULTATIE /CABINET/-  (CONTROL) 40 

CONSULTATIE /CABINET/-FISA AUTO 30 

CONSULTATIE/CABINET/- FISA PORT ARMA 30 

CONSULTATIE /CABINET/- FISA MEDICALA  30 

CONSULTATIE+REFERAT MEDICAL PENTRU EXPERTIXA MEDICALA 

(DOCUMENTATIE INITIALA) 

150 

CONSULTATIE + REFERAT MEDICAL PENTRU EXPERTIZA MEDICALA (revizie + indici ) 100 

PRESTATII SERVICII MEDICALE  

CABINET CHIRURGIE GENERALA  

SUTURA PLAGI SUPERFICIALE 40 

SUTURA PLAGI PROFUNDE 50 

INCIZIE PANARITIU,ABCES,FLEGMON,HEMATOM 60 

TOALETA ARSURILOR  40 

SUPURATIE POSTOPERATORIE 50 

CHISTE SEBACEE,TUMORETE,UNGHIE INCARNATA 70 

PANSAMENT 25 

SUPRIMARE FIRE PLAGA 20 

EXTRACTIE DE CORP STRAIN 50 

CATETERIZARE VEZICALA ( MONTAT SONDA ) 20 

SCHIMBAT  SONDA VEZICALA 10 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE  

APARAT GIPSAT MEMBRU SUPERIOR(MANA) 50 



COMPLETAT APARAT GIPSAT MEMBRU  SUPERIOR  25 

APARAT GIPSAT MEMBRU INFERIOR 50 

COMPLETAT APARAT GIPSAT MEMBRU  INFERIOR 30 

APARAT GIPSAT CRURO-PODAL 80 

BANDAJ IN 8 PENTRU CLAVICULA SI TORACO-BRANHIAL 40 

SUPRIMAREA APARATULUI GIPSAT MEMBRU SUPERIOR 30 

SUPRIMAREA APARATULUI GIPSAT MEMBRU INFERIOR 35 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET OBS. GINECOLOGIE  

MONTARE STERILET 250 

EXTRACTIE STERILET CU FIR 100 

EXTRACTIE STERILET FARA FIR SAU CU COMPLICATII 200 

RECOLTARE PROBE BIOLOGICE (LAME, CULTURI) 20 

ECOGRAFIE ABDOMINALA 75 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET ORL  

SPALATURA AURICULARA 20 

AUDIOGRAMA 40 

IMPENDANTA 40 

ASPIRATIE , PANSAMENT AURICULAR 20 

SPALATURA, ASPIRATIE NAZALA 10 

TANPONAMENT NAZAL ANTERIOR 20 

TANPONAMENT NAZAL POSTERIOR 30 

EXTRACTIE CORP STRAIN 25 

INCIZIA HEMATOMULUI SAU ABCESULUI SEPTULUI NAZAL 40 

CAUTERIZAREA ARTEREI  VASCULARE IN EPISTAXIS 20 

INCIZIE FLEGMON AMIGDALIAN 30 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET DERMATOVENEROLOGIE  



ELECTROCAUTERIZARI LEZIUNI CUTANATE : 

           1-3 LEZIUNI 

           4-7 LEZIUNI 

            >7 LEZIUNI 

 

30 LEI 

50 LEI 

80 LEI 

DERMATOSCOPIE  30 

EXCIZII CUTANATE 50 

INCIZII (DRENAJ FURUNCUL-ABCES) 50 

BIOPSIE CUTANATA 50 

PANSAMENT ULCER 30 

DETERMINARE INDICE GLEZNA BRAT 20 

SEDINTA UVA/UVB 35 

TRATAMENT CHIST SEBACEU ,LIPOAME MICI NEINFECTATE(INCIZIE + 

EVACUARE) 

50 

AVULSIE PARTIALA/TOTALA UNGHIE(PANARITIU) 50 

TERAPIE CHIRURGICALA A TUMORILOR MICI 50 

CRIOTERAPIE 50LEI/SEDINTA 

TRATAMENTE   I.P.L 

- Fata integral 

- Fata partial  

- Membre inferioare integral  

- Membre inferioare partial  

- Membre superioare integral  

- Membre superioare partial 

- Trunchi  

 

100  

50  

300 

100 

250 

90 

100lei/zona 

FOTOREGENERARE 

- Fata 

- Fata si gat 

- Fta , gat si decolteu 

 

70 

110 

180 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE I.V. 10 

CABINET ENDOCRINE  

OSTEODENSITOMETRIE 50 

OSCILOMETRIE 20 

TEST RAPID GLICEMIE 5 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET BFT  



PACHET BFT 4 PROCEDURI /ZI 5-7 ZILE  120 

PACHET BFT 4 PROCEDURI /ZI 7-10 ZILE  150 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

COPLATA  CABINET BFT  10 

DISPENSAR TBC  

EXPLORARE FUNCTIONALA CU TEST 30 

RADIOGRAFIE TORACICA PROFIL 40 

RADIOGRAFIE TORACICA POST-ANTERIOARA  40 

ECOGRAFIE GENERALA 80 

ECOGRAFIE TORACICA 40 

CRANIU  IN  2 PLANURI  30/40 30 

MASTOIDE  BILATERAL  24/30 30 

COLOANA CERVICALA ( 2 PLANURI) 24/30 25 

COLOANA DORSALA (2 PLANURI ) 30/40 30 

COLOANA LOMBARA (2 PLANURI) 30/40 30 

BAZIN 30/40 35 

UMAR, CLAVICULA 18/24 20 

HUMERUS  (2 PLANURI) 20/40 30 

COT (2 PLANURI) 24/30 30 

ANTEBRAT (2 PLANURI) 24/30 25 

DEGETE (PUMN) (2 PLANURI) 24/30 25 

FEMUR (2 PLANURI) 20/40 30 

GENUNCHI (2 PLANURI) 24/30 30 

GAMBA (2 PLANURI) 30/40 30 

GLEZNA (2 PLANURI) 24/30 25 



RVS 35/43 35 

ABDOMINALA PE GOL 35/43 35 

CABINET MEDICINA  INTERNA   

EKG CU INTERPRETARE 30 

INDICE GLEZNA/BRAT 25 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET NEUROLOGIE  

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET GERIATRIE GERONTOLOGIE  

EKG CU INTERPRETARE 30 

OSCILOMETRIE 20 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINET PSIHIATRIE  

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA  

EXAMEN HISTOPATOLOGIC A PIESELOR OPERATORII 100 

EXAMEN HISTOPATOLOGIC A BIOPSIILOR 100 

EXAMEN CITOLOGIC CERVICO-VAGINAL  BABES -

PAPANICOLAU 

50 

COSMETIZAREA CADAVRULUI LA SOLICITAREA 

APARTINATORULUI 

50 

CABINETUL DE PLANING FAMILIAL  

CERTIFICAT PRENUPTIAL -1 PERSOANA , CETATEAN ROMAN 

SAU  REP. MOLDOVA 

50 

CERTIFICAT PRENUPTIAL -1 PERSOANA , CETATEAN DIN UE  150 



CERTIFICAT PRENUPTIAL - 1 PERSOANA , CETATEAN DIN 

AFARA TARILOR DIN UE 

200 

RECOLTARE PROBE BIOLOGICE (LAME, CULTURI) 20 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M 5 

INJECTIE I.V 10 

CABINETUL DE PNEUMOLOGIE  

EXPLORARE  FUNCTIONALA CU TEST 30 

RADIOGRAFIE TORACICA POST –ANTERIOARA  40 

RADIOGRAFIE TORACICA PROFIL  40 

AEROSOL -1 SEDINTA 10 

MASURAREA TENSIUNII ARTERIALE 5 

INJECTIE I.M. 5 

INJECTIE  I.V. 10 

  

ALTE PRESTATII  

CERTIFICAT MEDICAL TIP A5 PT AUTORIZATIE DE LIBERA 

PRACTICA 

25 

TAXA CONSULTANTA STAGIU ELEVI /SEMESTRU 100 

TAXA CONSULTANTA ASISTENTI MEDICALI  100 

TAXA INSCRIERE CONCURS MEDICI SI ALT PERS. CU STUDII 

SUP. MEDICALE  

100 

TAXA INSCRIERE CONCURS PERSONAL MEDIU SANITAR SI 

PERSONAL TESA 

50 

TAXA INSCRIERE CONCURS INFIRMIERE, MUNCITORI, 

PERSONAL  DESERVIRE 

30 

TAXA SOLICITARI DE COPII DUPA ACTE MEDICALE (BILET 

IESIRE DIN SPITAL,CERTIFICAT CONCEDII MEDICALE , ETC) 

20 

TAXA ELIBERARE DOCUMENTE ARHIVA 50 

TARIF/KM TRANSPORT AMBULANTA 2 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 28280/10.12.2019 

 Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii  de la plata majorărilor/penalitățilorde intârziere aferente 
impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de către persoane juridice, întreprinderi 
individuale, întreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe raza 

administrativ teritoriala a Municipiului Falticeni, conform HCL nr.124/29.07.2019 
  

           Consiliul Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 28279/10.12.2019; 

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

- Ordonanța de urgență 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; 
- prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(6) din Legea nr.207/2015, privind Codul de 

procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- HCL nr. 124/29.07.2019 privind 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, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane 
fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni; 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. (b) și alin. (4), lit.c), art.136, alin.(10) , art. 139,  
alin. (3), lit (c) din O.U.G  nr. 57/2019 privind codul administrativ , cu completările ulterioare; 



  
HOTĂRĂŞTE: 

  
        Art.1. Se aproba scutirea in cota de 100% de la plata  majorărilor/penalitătilor de intarziere 

aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele juridice 
intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe 
raza municipiului Fălticeni, potrivit HCL nr. 124/29.07.2019, conform anexei la prezenta hotarare. 
         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul impozite și taxe, va asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
  
                         INITIATOR 
                            PRIMAR, 
          Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ                     
                    SECRETAR  GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 

Nr 28279/10.12.2019 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului privind 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 
 

 

Având în vedere prevederile  

- 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; 

- art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(6) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 31/1990 privind societățilr, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.(2) lit. (b) și alin.(4), lit.c), art.136, alin.(10) , art. 139, alin.(3), lit (c) din O.U.G  

nr. 57/2019 privind codul administrativ ; 

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

- 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. 

- HCL nr. 124/29.07.2019 privind 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, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice 

autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, 

propun spre dezbatere si aprobare scutirea în cota de 100% de la plata majorărilor de 

întârziere aferente impozitelor 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, pentru 

persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea de facilităţi fiscale prevăzute de HCL 

nr. 124/29.07.2019, conform anexei la prezenta hotarâre. 

 

 



INITIATOR 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE 
Nr 28333/11.12.2019 



 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind 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 

 
În conformitate cu prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(7) din Legea nr.207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, organul fiscal poate acorda,la cererea temeinic justificată a 

contribuabilului, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere, cu respectarea regulilor în domeniul 

ajutorului de stat. 

Având în vedere prevederile:  

- HCL nr. 124/29.07.2019 privind 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, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice 

autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, 

- referatele întocmite de serviciul impozite si taxe pe baza cererilor depuse de contribuabili şi a 

documentelor prezentate de aceştia 

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; 

- Legea 31/1990 privind societățilr, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129, alin.(2) lit. (b) și alin.(4), lit.c), art.136, alin.(10), art. 139, alin.(3), lit (c) din O.U.G  

nr. 57/2019 privind codul administrativ ; 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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. 

 

propunem aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere pentru persoanele juridice care 

îndeplinesc condiţiile pentru acordarea de facilităţi fiscale prevăzute de HCL nr. 124/29.07.2019 

conform tabelului anexat la prezentul raport. 

 

 

Şef serviciu impozite si taxe, 

ec. Marinela Gontariu 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 28463/ 12.12.2019 
 
 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe 
a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni 

 
 

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

- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat 
la nr. 28462  / 12.12.2019; 

- cererile înregistrate la nr. 14533/28.06.2019, 2462/31.01.2018, 8885/12.04.2019, 
10583/09.05.2019, 11094/15.05.2019, 16544/24.07.2019, 13079/11.06.2019, 



16543/24.07.2019, 16543/24.07.2019, 16545/24.07.2019, 17453/05.08.2019  prin 

care  solicita concesionarea directă a unor suprafețe de teren aparținând domeniului 
privat al Municipiului Fălticeni, în vederea extinderii construcțiilor existente; 
În temeiul prevederilor art. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 108, 

lit. b,  art. 302 – 331, art. 354 și art.362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art. 136, alin. 10 și 
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe 

a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Fălticeni, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
                         INIŢIATOR 
                           PRIMAR 
         Prof. Gheorghe Cătălin Coman              
 
                                                                                                   A V I Z A T 
       Secretar general municipiu              
   jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

Nr.  28544  /12.12.2019 
 

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: 
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 28543 /12.12.2019; 
- procesul-verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea/actualizarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni, înregistrat la 
nr. 28250 /11.12.2019; 
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, cu modificările ulterioare; 

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 
 

Elemente de identificare Suprafaţa 
(mp) 

Valoare de inventar 
(lei) 

TEREN Municipiul Fălticeni, str. 
Republicii, (zona bl.19, 

Sc.D), (categoria de folosință 
– curți-construcții) 

22 2504,10 

TEREN  Municipiul Fălticeni, str. 

Magazia Gării, județul 
Suceava,(categoria de 

folosință –curți-construcții) 

739 65635,46 

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


TEREN Municipiul Fălticeni, str. 

Botoșanilor, nr.12, județul 
Suceava,(categoria de 

folosință –curți-construcții) 

26 2305,75 

 
 
             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 general municipiu  
                                                                                             jr.Mihaela Busuioc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

          Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
      Nr. 28603 / 13.12.2019 

 

 

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 două 
imobile, identificate în municipiul Fălticeni, după cum urmează: 

- Teren, în suprafață 22 mp, categoria de folosință curți-construcții, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii (zona bl.19, Sc.D). 

- Teren, în suprafață 739 mp, categoria de folosință curți-construcții, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, f.n. 

- Teren, în suprafață de 26 mp, categoria de folosință curți-construcții, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Botoșanilor, nr.12. 

             Suprafețele de teren descrise mai sus nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a 
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 în 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  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.  
 

DIRECŢIA URBANISM ȘI     COMP. FOND FUNCIAR  



DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII,                   Ing. Ancuţa Alecsiu 
 Ing. Flavius Andrei Gagiu        
 

COMP. JURIDIC, 
Cons. juridic Matei Silviu 

Comp.administrarea dom.public/privat 
Insp.Valeria Hărmănescu 

  
 

 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 
PRIMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr. 28543 /12.12.2019 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  includerea unor imobile în Inventarul bunurilor 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 Comisiei speciale pentru întocmirea/actualizarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni numită prin Dispoziția nr. 
978/11.12.2019 a inventariat două imobile-teren, respectiv : 

- Teren, în suprafață 22mp, categoria de folosință curți-construcții, situat 
în municipiul Fălticeni, str. Republicii (zona bl.19, Sc. D). 

- Teren, în suprafață 739 mp, categoria de folosință curți-construcții, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, f.n.. 

- Teren, în suprafață de 26mp, categoria de folosință curți-construcții, 
situat în municipiul Fălticeni, str. Botoșanilor, nr.12. 

 

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. 
 
 
 

Inițiator, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 



 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Nr. 28550 / 12.12.2019 

                                                                         Proiect 
 

HOTARARE 
privind trecerea unor bunuri imobile din  domeniului public al Municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia  
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
    Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, 

înregistrat la nr.  28549 din 12.12.2019;  
 În temeiul prevederilor art. 361, alin. 2 – 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art. 136, alin. 10 și 
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în 
domeniul privat al acestuia, a urmatoarelor imobile înscrise în Inventarul bunurilor imobile care 
apartin domeniului public al Municipiului Fălticeni la pozitia nr. 415, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea imobilului Număr de 

inventar 

Valoarea de 

inventar 

- lei- 

1 TEREN, 225 m.p., situat în 

municipiul Fălticeni, str. 

Victoriei, f,n, , județul Suceava, 

CF 31826 – UAT Fălticeni 

21214386 24856,28 

2 TEREN, 291 m.p., situat în 

municipiul Fălticeni, str. Ion 

Creangă, nr.19, județul Suceava, 

CF 402010 – UAT Fălticeni 

222035 21439,22 

 Art. 2: Anexa la Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului public al Municipiului 
Fălticeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 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 general municipiu  
                                                                                       jr.Mihaela Busuioc 
 
 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  FALTICENI  

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Compartiment fond funciar 
Compartiment juridic 
Nr. 28605 / 13.12.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din  domeniul public al 

Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia 
 
 

 Codul administrativ reglementează procedura de trecere a unor bunuri 

imobile  din domeniul public al unității administrativ-teritoriale în domeniul privat al 
acesteia, prin art. 361, alin. 2 – 4 care prevede: 

“Art. 361(2)Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-
teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al 
oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

(3)În instrumentele de prezentare şi motivare ale hotărârilor prevăzute la alin. (1) şi 
(2) se regăseşte, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului 
public naţional sau local, după caz. 
   (4)Actele încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) sunt lovite de nulitate 
absolută.” 

 

1. În vederea construirii de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, 

pe str. Victoriei f.n. s-au transmis în folosință gratuită către ANL două terenuri:  
a. Prin HCL nr. 27/30.03.2016 – teren în suprafață de 1200mp, aparținând 

domeniului privat al Municipiului Fălticeni, înscris în Cartea Funciară nr. 31184, 
UAT- Fălticeni. 

b. Prin HCL nr. 38/05.05.2010 – teren în suprafață de 225 mp, aparținând 
domeniului public al Municipiului Fălticeni, înscris în Cartea Funciară nr. 31826, 
UAT- Fălticeni. 

Astfel, pe terenul  în suprafață totală de 1425 mp s-au edificat și recepționat conform 

Procesului-verbal de recepție finală nr. 12841/07.06.2017, două construcții cu  40 de unități 
locative.  



Deoarece nu se pot nota în evidentele OCPI documentele care atesta finalizarea 

construcțiilor, si intabularea  individuala a chiriașilor ANL din cauză că  suprafața de 225 
mp este proprietate publică a municipiului Fălticeni, și nu proprietate privată a municipiului 
ca și suprafața de 1200 m.p., este necesara trecerea acestei suprafețe  din domeniul public 
în domeniul privat al municipiului, rămânând în continuare bun de interes local, pentru a 

se putea comasa  cu corpul de proprietate nr. 31184(suprafața de 1200mp), pe care se află 
edificate construcțiile  blocurilor ANL. 
 

2. Municipiul Fălticeni are solicitări privind restituirea în natură în baza Legii 18/1991 cu 

modificările și completările ulterioare. Astfel,  s-a identificat terenul în suprafață de 291 
mp, situat pe str. Ion Creangă, nr. 19, înscris în Cartea Funciară nr. 40210, UAT 

Fălticeni,  care aparține domeniului public al municipiului Fălticeni care a rezultat din 

dezmembrarea terenului în suprafață de 1307 mp.   
Justificarea încetării uzului sau interesului public local 

Pentru a putea face obiectul unei atribuiri în compensare, în condițiile legilor speciale, 
terenul în suprafață de 291 mp trebuie să aparțină domeniului privat al municipiului și să fie 

la dispoziția Comisiei locale de fond funciar. Suprafața de 291 mp este parte din terenul în 
suprafață de 1307 mp  (supus dezmembrării conf. Actului de dezmembrare nr.4904 / 
07.11.2019)  pe care este amplasată o clădire, sediul Detașamentului de Jandarmi 
Fălticeni, deținut în folosință gratuită. Întrucât această instituție publică nu utilizează 

suprafața de 291 m.p. în cauză și dreptul de folosință gratuită nu este notat în evidențele 
de carte funciară, considerăm justificată încetarea uzului sau interesului public local. 

În acest context, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind trecerea 
unor bunuri imobile  din domeniul public al Municipiului Fălticeni în domeniul privat 
al acestuia, respectiv:  

a. teren în suprafață de 225 mp, situat pe str. Victoriei, f.n., înscris în Cartea 
Funciară nr. 31826, UAT- Fălticeni. 

b. terenul în suprafață de 291 mp, situat pe str. Ion Creangă, nr.19., înscris în 
Cartea Funciară nr. 40210, UAT Fălticeni 

 
 
 
 

DIRECŢIA URBANISM ȘI     COMP. FOND FUNCIAR  
DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII,                   Ing. Ancuţa Alecsiu 
 Ing. Flavius Andrei Gagiu        
 

COMP. JURIDIC, 
Cons. juridic Matei Silviu 

Comp.administrarea dom.public/privat 
Insp.Valeria Hărmănescu 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 
Nr. 28549 / 12.12.2019 
 
 
 

Referat de aprobare  
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din  domeniul public al 

Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia 
 
 

   În vederea construirii locuințelor pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, 
pe str. Victoriei s-a transmis în folosință gratuită către ANL suprafața totală de 1425mp, 
compus din două parcele : teren în suprafață de 1200mp, aparținând domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, înscris în Cartea Funciară nr. 31184 și teren în suprafață de 225mp, 

aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni, înscris în Cartea Funciară nr. 31826.  

Faptul că au apartenență diferită la patrimoniul municipiului Fălticeni, face imposibilă 
înscrierea construcțiilor în evidențele OCPI precum și  intabularea  individuală a chiriașilor 
ANL, fiind necesara trecerea  suprafeței de 225mp  din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului, urmând ca ulterior sa se realizeze  comasarea  cu corpul de proprietate nr. 

31184, in suprafața de 1200mp. 
De asemenea, Municipiul Fălticeni a înregistrat solicitări privind atribuirea în 

compensare a unor imobile, în condițiile legilor de retrocedare,  identificându-se astfel  
terenul în suprafață de 291 mp, situat pe str. Ion Creangă, nr.19 (în spatele Detașamentului 
de Jandarmi Fălticeni), înscris în Cartea Funciară nr. 40210, UAT Fălticeni,  care aparține 
domeniului public al municipiului Fălticeni.  

În acest context, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind trecerea 
unor bunuri imobile  din domeniul public al Municipiului Fălticeni în domeniul privat 
al acestuia, după cum urmează:  



a. teren în suprafață de 225mp, situat pe str. Victoriei, f.n., înscris în Cartea 
Funciară nr. 31826, UAT- Fălticeni. 

b. teren în suprafață de 291 mp, situat pe str. Ion Creangă, nr.19., înscris în 
Cartea Funciară nr. 40210, UAT Fălticeni 

 
 
   

INITIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.  28548 / 12.12.2019 
 

Proiect 
H O T Ă R Â R E 

privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40157,  proprietatea privată 
a  municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A,   

în două corpuri de proprietate 
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de  domnul prof. Gheorghe - Cătălin Coman, 

primarul municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.  28547 / 12.12.2019; 
În temeiul prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și 
completările ulterioare și 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 
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             Art.1.  Se aprobă dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40157  în suprafață de 
18383 m.p.,  proprietatea privată a  Municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A, în 

două corpuri de proprietate, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, 
respectiv: 

a) un corp de proprietate cu suprafața  S1 = 17773 mp, pe care sunt amplasate 

11 construcții; 

b) un corp de proprietate cu suprafața  S2 = 610 mp,  

              Art.2. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Compartimentului pentru administrarea/gestionarea domeniului public/privat şi Serviciului  
juridic din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
 
 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                       jr.Mihaela Busuioc 
 
 
 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  FALTICENI  

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Nr.28606 / 13.12.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr.  
40157,  proprietatea privată a  municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, 

nr. 2A.,  în două corpuri de proprietate 
 

 

 Pe terenul proprietate privată a municipiului Fălticeni, în suprafață de 18383 

m.p., situat pe str. Topitoriei, nr. 2A, înscris în Cartea Funciară nr. 40157,  UAT Fălticeni, 

cu numărul cadastral 40157,  se află centrala termică a municipiului, respectiv SC 

METADET SA. Întrucât acest imobil este  amplasat  în zona industrială iar utilitatea 

centralei termice nu se mai justifică, Municipiul Fălticeni intenționează să vândă terenul în 

suprafață de 610 mp, fiind necesară dezmembrarea corpului de proprietate cu numărul 

cadastral 40157  în două noi corpuri de proprietate, după cum urmează: 



c) un corp de proprietate cu suprafața  S1 = 17773 mp, pe care sunt amplasate 

11 construcții; 

d) un corp de proprietate cu suprafața  S2 = 610 mp,  

 

            Față de cele prezentate mai sus, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre 

privind dezmembrarea corpului de proprietate nr.  40157,  proprietatea privată a  

municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, nr. 2A,  în două corpuri de proprietate, 

conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil în cauză. 

 

 

DIRECŢIA URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII, 

Ing. Flavius Andrei Gagiu 

 

 

 

Compartiment  inventariere/gestionare domeniul public/privat, 
Insp. Valeria Hărmănescu                                                               

 

 

 

 

      R O M Â N I A 
   JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
           PRIMAR 
Nr. 28547 / 12.12.2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr.  

40157,  proprietatea privată a  municipiului Fălticeni, situat pe  str.Topitoriei, 
nr. 2A.,  în două corpuri de proprietate 

 
 

Terenul în suprafață de 18383 m.p., situat pe Str. Topitoriei, nr. 2A., având numărul 

cadastral 40157, înscris în Cartea funciară nr. 40157– UAT Fălticeni, este proprietate 

privată a municipiului Fălticeni. Pe acest teren sunt amplasate 11 construcții care au 

aparținut SC METASDET SA. Având în vedere faptul că terenul este în fosta zonă 



industrială a orașului și că nu se desfășoară activități de producție, municipiul Fălticeni 

intenționează să vândă prin licitație publică terenul în suprafață de 610mp. 

            Față de cele prezentate mai sus, propun spre studiu și aprobare proiectul de 

hotărâte privind dezmembrarea unor imobile proprietate publica a  Municipiului  

Fălticeni , conform planului de amplasament și delimitare a bunului imobil cu propunerea 

de dezmembrare , respectiv, mobilul  înscris în Cartea Funciară nr. 40157, UAT Fălticeni, 

cu numărul cadastral 40157 în suprafață de 18383  m.p. se va dezmembra în 2(două) noi 

corpuri de proprietate: 

a) un corp de proprietate cu suprafața  S1= 17773 mp; 

b) un corp de proprietate cu suprafața  S2=  610 mp; 

 

             
   

INITIATOR, 
PRIMAR 

prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
 CONSILIUL LOCAL 

Nr.  28546 / 12.12.2019 
 

Proiect 
HOTĂRÂRE 

 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 

înregistrată la nr. 28545 / 12.12.2019; 



- prevederile H.C.L. nr. 158/26.09.2019, H.C.L. nr. 174/29.10.2019 și H.C.L. nr. 
189/25.11.2019 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 administrative, cu completările ulterioare; 

  
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: 
 

Secțiunea I – Bunuri imobile 

Nr. 
inent

ar 

Codul 
de 

clasific
are 

Denumir
ea 

Bunului 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar 

(mii lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

222024 - TEREN  

în suprafață de 244 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., 
județul Suceava, înscris în cartea 
funciară nr. 40218 

2019 22,912 

H.C.L. nr. 
158/26.09.2018 
C.F. nr. 40218, 
UAT Fălticeni 

222028 - TEREN 

în suprafață de 22 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Maior 
Ioan, zona bl.3, f.n., având 
cadastral 40465 

2019 2,926 

H.C.L. nr. 
174/29.10.2019 
C.F. nr. 40465, 
UAT Fălticeni 

222029 - TEREN 

în suprafață 20 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Republicii, 
zona bl.36, având numărul 
cadastral 40464 

2019 2,276 

H.C.L. nr. 
174/29.10.2019 
C.F. nr. 40464, 
UAT Fălticeni 

222025 - TEREN 

în suprafață 25 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul 2 
Grăniceri, f.n., având numărul 
cadastral 40477. 

2019 2,008 

H.C.L. nr. 
158/26.10.2019 
C.F. nr. 40477, 
UAT Fălticeni 

222031 1.3.1.7.1. DRUM 

cu îmbrăcăminte din balast,  în 
suprafață de 19m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. Vasile 

Ciurea, având numărul cadastral 
40478 

2019 1,982 

H.C.L. 
nr.189/25.11.2019 

C.F. nr. 40478, 
UAT Fălticeni 

222032 1.3.1.7.1. DRUM 
cu îmbrăcăminte din balast, în 
suprafață de 833m.p., situat în 

2019 8,690 
H.C.L. 

nr.189/25.11.2019 
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municipiul Fălticeni, str. Vasile 
Ciurea, având numărul cadastral 

38333 

C.F. nr. 38333, 
UAT Fălticeni. 

     

               Art.2: Se aprobă modificarea anexei la Inventarul bunurilor imobile care aparțin 
domeniului privat al municipiului Fălticeni(poziția nr. 430) în sensul înscrierii suprafeței de 
27 m.p. teren situat pe str.Ana Ipătescu, nr. 6, având valoarea de inventar: 3352,14 lei. 

   Art.3: Prevederile H.C.L. nr. 102/28.06.2018 privind aprobarea Inventarului  

bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Fălticeni se modifică și se 
completează în mod corespunzător. 
              Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                       jr.Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 

Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții 
Compartiment fond funciar 

Compartiment Juridic 
Nr. 28604 / 13.12.2019 

 

 



RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea  Inventarului bunurilor 

imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni  

 

 

Urmare a punerii  în aplicare a H.C.L. nr. 158/26.09.2019, nr. 174/29.10.2019 și nr. 

189/25.1.2019 prin care  s-a aprobat includerea în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor 

suprafețe de teren categoria de folosință drum și curți-construcții, situate în municipiul Fălticeni,  s-

a înscris definitiv dreptul de proprietate pentru imobilele: 

- Teren, în suprafață 244 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40218. 

- Teren, în suprafață 22 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, zona 

bl.3, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40465. 

- Teren, în suprafață 20 mp, situat în municipiul Fălticeni, str.Republicii, zona 

bl.36, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40464. 

- Teren, în suprafață 25 mp, situat în municipiul Fălticeni, Bdul.2 Grăniceri, 

f.n.,  județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40477. 

- Teren, în suprafață 19 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40478. 

- Teren, în suprafață 833 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 38333. 

În Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Fălticeni 

aprobat prin H.C.L: nr. 102/28.06.2018, la poziția 430, corespunzătoare numărului de inventar 

211472 sunt  menționați 20 mp pe care este  edificată o locuință. În urma măsurătorilor cadastrale a 

rezultat o suprafață de 27 mp. Având în vedere diferența de 7 mp dintre suprafața inventariată și cea 

intabulată, se impune modificarea poziției nr. 430 din Inventarul bunurilor imobile care aparțin 

domeniului privat al Municipiului Fălticeni. 

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 și 
modificarea  Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului 

Fălticeni, după cum urmează: 

1. Completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni: 

- Teren, în suprafață 244 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., județul 

Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40218. 

- Teren, în suprafață 22 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, zona bl.3, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40465. 



- Teren, în suprafață 20 mp, situat în municipiul Fălticeni, str.Republicii, zona bl.36, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40464. 

- Teren, în suprafață 25 mp, situat în municipiul Fălticeni, Bdul.2 Grăniceri, f.n.,  județul 

Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40477. 

- Teren, în suprafață 19 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, județul 

Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40478. 

- Teren, în suprafață 833 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, județul 

Suceava, înscris în cartea funciară nr. 38333. 

 

 

2. Modificarea  Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni, pentru poziția 430  

 

 

Nr.crt. DENUMIRE Număr 

inventar 

U.M. Preț 
unitar 

Valoare 

de 

inventar 

(mii lei) 

430 Teren, str. Ana 

Ipătescu, 27mp,  

CF nr. 35028, UAT 

Fălticeni 

211472 mp 3352,14 3352,14 

 

 

 

DIRECŢIA URBANISM ȘI     COMP. FOND FUNCIAR  
DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII,                   Ing. Ancuţa Alecsiu 
 Ing. Flavius Andrei Gagiu        
 

COMP. JURIDIC, 
Cons. juridic Matei Silviu 

Comp.administrarea dom.public/privat 
Insp.Valeria Hărmănescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FALTICENI 

PRIMAR         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   Nr…………/………. 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor imobile care 

aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni  

 

 

 Prin  H.C.L. nr. 158/26.09.2019,  nr. 174/29.10.2019 și nr. 189/25.11.2019  s-a aprobat 

includerea în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren categoria de 

folosință   curți-construcții și drum, situate în municipiul Fălticeni, pentru care s-a înscris definitiv 

dreptul de proprietate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, respectiv: 

 

- Teren, în suprafață 244 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40218 

- Teren, în suprafață 22 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, zona 

bl.3, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40465. 

- Teren, în suprafață 20 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii, zona 

bl.36, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40464. 

- Teren, în suprafață 25 mp, situat în municipiul Fălticeni, Bdul.2 Grăniceri, 

f.n.,  județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40477. 

- Teren, în suprafață 19 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr.40478. 

- Teren, în suprafață 833 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 38333. 

 

 

De asemenea, pentru imobilul înscris în Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului 

privat al Municipiului Fălticeni la poziția 430, având  numărul  de inventar  211472, teren situat în 

str. Ana Ipătescu, nr.6, există o diferență de 7mp,  între suprafața inventariată (20mp) și suprafața 

rezultată în urma măsurătorilor cadastrale (27mp), impunându-se  modificarea poziției de inventar.  

 

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

completarea  și modificarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni, după cum urmează: 

 

1.Completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului 

Fălticeni cu următoarele imobile: 

 

- Teren, în suprafață 244 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40218  

- Teren, în suprafață 22 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, zona 

bl.3, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40465. 

- Teren, în suprafață 20 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii, zona 

bl.36, județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40464. 



- Teren, în suprafață 25 mp, situat în municipiul Fălticeni, Bdul.2 Grăniceri, 

f.n.,  județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40477. 

- Teren, în suprafață 19 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr. 40478. 

- Teren, în suprafață 833 mp, situat în municipiul Fălticeni, str. Vasile Ciurea, 

județul Suceava, înscris în cartea funciară nr.38333. 

 

 

 

2. Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni se 

modifică după cum urmează: 

   

Textul de la poziția 430,  coloana 2 va avea următorul cuprins: ”Teren str. Ana Ipătescu, 

27mp, înscris în Cartea Funciară 35028 – UAT Fălticeni” și coloanele 6 și 7 vor avea următorul 

cuprins: ”3352,14 lei” 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 

 

 
                                                                      Secretar  general municipiu,  

                                                                  Jurist, Mihaela Busuioc   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Comisia specială pentru întocmirea/actualizarea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al municipiului Fălticeni 
 

ANEXA   Nr……………. la HCL nr……….. 
 

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

Secțiunea I – Bunuri imobile 

Nr. 
inent

ar 

Codul 
de 

clasific
are 

Denumir
ea 

Bunului 
 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
și/sau al 
dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar 

(mii lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

222024 - TEREN  

în suprafață de 244 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Halei, f.n., 
județul Suceava, înscris în cartea 
funciară nr. 40218 

2019 22,912 

H.C.L. nr. 
158/26.09.2018 
C.F. nr. 40218, 
UAT Fălticeni 

222028 - TEREN 

în suprafață de 22 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Maior 
Ioan, zona bl.3, f.n., având 
cadastral 40465 

2019 2,926 

H.C.L. nr. 
174/29.10.2019 
C.F. nr. 40465, 
UAT Fălticeni 

222029 - TEREN 

în suprafață 20 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, str. Republicii, 
zona bl.36, având numărul 
cadastral 40464 

2019 2,276 

H.C.L. nr. 
174/29.10.2019 
C.F. nr. 40464, 
UAT Fălticeni 

222025 - TEREN 

în suprafață 25 mp, situat în 
municipiul Fălticeni, Bdul 2 
Grăniceri, f.n., având numărul 
cadastral 40477. 

2019 2,008 

H.C.L. nr. 
158/26.10.2019 
C.F. nr. 40477, 
UAT Fălticeni 

222031 1.3.1.7.1. DRUM 

cu îmbrăcăminte din balast,  în 
suprafață de 19m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. Vasile 

Ciurea, având numărul cadastral 
40478 

2019 1,982 

H.C.L. 
nr.189/25.11.2019 

C.F. nr. 40478, 
UAT Fălticeni 

222032 1.3.1.7.1. DRUM 

cu îmbrăcăminte din balast, în 
suprafață de 833m.p., situat în 
municipiul Fălticeni, str. Vasile 

Ciurea, având numărul cadastral 
38333 

2019 8,690 

H.C.L. 
nr.189/25.11.2019 

C.F. nr. 38333, 
UAT Fălticeni. 

 
 
Membri, 
Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman – președinte 
Secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc – membru 



Director, ex. Dir. Urbanism , ing. Flavius-Andrei Gagiu – membru 
Șef Serviciu juridic, cons. juridic Sergiu-Dumitru Dumitriu – membru 
Comp. Adm. dom. Public, ing. Valeria Hărmănescu – secretar 
Comp. Registru agricol-arhiva, ing. Carmen Bălău – membru 
Comp. Fond funciar, ing. Ancuța Alecsiu -- membru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                      Nr. 29019/18.12.2019 
 
                                                                                           
                                                                                                                 Proiect 
                                               

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unui  post din cadrul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni 



 
 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
                 - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr.   
29018/18.12.2019; 
                - adresa Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni înregistrată sub nr. 
681/17.12.2019;  

  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi 
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. –   Se aprobă transformarea postului de supraveghetor în post de muncitor 
calificat IV din cadrul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni. 
             Art.2. – Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni va duce la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.      

 

                   INIŢIATOR 
                     PRIMAR  
   prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
     
                     AVIZAT 
                                                                            SECRETAR GENERALMUNICIPIU  
                                                                                       jr. Mihaela Busuioc 

 

 
 
 
 

R O M Â N I A 
           JUDEŢUL  SUCEAVA 

          MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
            P R I M A R 

                                                                                                    
                                                        
                                                                                          
                                                                                                  Nr. 29018/18.12.2019 
 
 



 
 

REFERAT DE APROBARE 
 al proiectul de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Muzeului de Artă 

“Ion Irimescu” Fălticeni 
 
 

 
Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni a solicitat prin adresa nr.  681/17.12.2019 

transformarea în statul de funcţii a postului de supraveghetor în post de muncitor calificat  

IV, intrucât necesităţile instituţiei impun angajarea unui muncitor care să poată realiza atât 

reparaţii minore, cât şi lucrări de întreţinere a spaţiului din interiorul şi exteriorul muzeului. 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 

proiectul de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Muzeului de Artă “Ion 

Irimescu” Fălticeni. 

 

 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                                  Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 
                                                            R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 29112 /19.11.2019 

             

            Proiect 



                                                                        
HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 
29111 din 19.12.2019; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 29113/19.12.2019 
-  referatul nr. 29110 din 19.12.2019 de la Serviciul financiar-contabilitate; 
-  adresa nr. 17016 din 16.12.2019 de la Spitalul Municipal Falticeni 
În baza prevederilor art.19 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările 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, cu completările 

ulterioare;       

 

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: Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 

  Art.4: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu  
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 

 

 

 
 


