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    ROMÂNIA                                           JUDEŢUL  SUCEAVA 

                PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 

    725200  FĂLTICENI                            tel: + 40 230 542056  

    Str. Republicii,  nr.13                          fax: + 40 230 544942 

                              email: falticeni@falticeni.ro 

 

 

REGISTRUL 

PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

 

Nr. 
crt. 

Data emiterii 
anul 2021 

Conținutul pe scurt al dispoziției 

Luna Ziua 

1 ianuarie   04 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
baza acordate persoanelor implicate in pregătirea si 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

2 ianuarie   04 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei 
STOLERIU LUCIA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

3 ianuarie   05 Privind  încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei 
ROGOZEANU MARIA conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările si completările ulterioare. 

4 ianuarie   05 Privind  acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu 
lemne. 

5 ianuarie   05 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu  
gaze naturale. 

6 ianuarie   06 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita minorului 
FILOTEANU MATEI PETRU conform Legii 448/2006, 
republicata cu modificările si completările ulterioare, 
reprezentant legal tata Filoteanu Constantin  Bogdan. 

7 ianuarie   06 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor 
numitului BOTEZATU ADRIAN conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

8 ianuarie   06 Privind desemnarea persoanelor responsabile de 
derularea la nivel  local a masurilor impuse de Programul 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate ( POAD 
). 

9 ianuarie   07 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni in ședința extraordinară. 

10 ianuarie   07 Privind încetarea contractului individual de munca al dnei 
STĂNICA MARIA asistent personal in cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

11 ianuarie   12 Privind numirea ca îndrumător de stagiu a d-lui 
TĂRNĂUCEANU ANTON TIBERIU si aprobarea programului  
pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei GRIGORAȘ 
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ANDREEA. 

12 ianuarie   13 Privind  stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
STĂNICA MARIA, conform Legii 448/206, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

13 ianuarie   13 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei 
APETREI MARIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

14 ianuarie   14 Privind suspendarea dreptului de ajutor social ala familiei 
reprezentate de dnul DINU NICOLAE TIBERIU. 

15 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul MARIEI FLORIN. 

16 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social ala familiei 
reprezentate de dnul BUTNARU MIHAI. 

17 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de  dna ROMANIUC FLORINA. 

18 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna IORDACHI MINA. 

19 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul FRANCIUC CĂTĂLIN. 

20 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna BĂLTEANU CIPRIAN CONSTANTIN. 

21 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul HUȘANU VASILE OCTAV. 

22 ianuarie   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna MARIN RITA. 

23 ianuarie   15 Privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă dnei 
POPA IONELA, referent superior in cadrul 
Compartimentului stare civilă al serviciului public 
comunitar local de evidentă a persoanei-Fălticeni. 

24 ianuarie   15 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul DROBOTĂ CONSTANTIN. 

25 ianuarie   15 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia reprezentată de dna ZANCU ELENA. 

26 ianuarie   15 Privind încetarea dreptului la alocația de sustinere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna BIGU EMILIA.  

27 ianuarie   15 Privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei si a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna HOLOTĂ LARISA. 

28 ianuarie   15 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei si a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna DROBOTĂ PARASCHIVA DANIELA. 

29 ianuarie   15 Privind  stabilirea plații indemnizației cuvenită minorului 
CIOBANU MIHAITĂ IOAN, conform Legii 448/200, 
republicată cu modificările si completările ulterioare, 
reprezentant legal tata, CIOBANU IONUȚ PETRU. 

30 ianuarie   15 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor 
numitului REPEDE ION, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

31 ianuarie   15 Privind numirea dnei BALASCĂ IOANA-MARIA in funcția 
publică de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent in cadrul Unității  municipale pentru 
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monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 
din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Fălticeni. 

32 ianuarie   15 Privind constituirea la nivelul municipiului Fălticeni a 
Nucleului Local de Coordonare a Centrului de vaccinare 
împotriva COVID-19. 

33 ianuarie   18 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul PĂDUREAN MIHAI. 

34 ianuarie   18 Privind  reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul RUSU NICOLAE. 

35 ianuarie   18 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul DRAGOMIR ROBERT. 

36 ianuarie   18 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul TOFAN MIHAIL. 

37 ianuarie   18 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social 
pentru numita MBINA LUCICA. 

38 ianuarie   19 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
JESCU MARIA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si complementările ulterioare. 

39 ianuarie   19 Privind încetarea  contractului individual de munca al dlui 
PUIU MIRCEA muncitor calificat I in cadrul Sectorului 
amenajare teritoriu, spații verzi din subordinea primarului  
municipiului Fălticeni. 

40 ianuarie   19 Privind încetarea contractului individual de munca al dlui 
CHIRILA CONSTANTIN, muncitor  calificat II  din cadrul 
Sectorului transport-reparații-intreținere din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

41 ianuarie   19 Privind  suspendarea contractului individual de muncă a 
dnei CIOFU IOANA, bibliotecar,  gradul IA  din cadrul 
Bibliotecii municipale „Eugen Lovinescu” din subordinea  
primarului municipiului Fălticeni, pentru creșterea 
copilului pană la împlinirea vârstei de 2 ani. 

42 ianuarie   19 Privind numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
unui post de medic rezident, specialitatea 
gastroenterologie din cadrul Spitalului municipal Fălticeni. 

43 ianuarie   20 Privind numirea unei Comisii de inventariere a bunurilor 
din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență  
a Persoanelor Fălticeni, aflate in gestiunea domnului 
TODICĂ GABRIEL, in vederea  predării-primirii gestiunii. 

44 ianuarie   21 Privind numirea domnului dr. MORARIU VLAD- 
ALEXANDRU in funcția de manager al Spitalului Municipal 
Fălticeni. 

45 ianuarie   22 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  
Fălticeni in ședință ordinară. 

46 ianuarie   25 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor minorei 
SANDU ADELA IOANA conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările si completările ulterioare. 

47 ianuarie   25 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită minorului 
ARITON CĂLIN TEODOR, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare, 
reprezentant legal mama ARITON GABRIELA. 



4 
 

48 ianuarie   25 Privind modificarea raportului de serviciu al dnei 
CIOROIANU ILEANA, inspector principal in cadrul 
Compartimentului Registru Agricol, arhiva din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

49 ianuarie   27 Privind încetarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu 
gaze naturale. 

50 ianuarie   27 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu 
gaze naturale. 

51 ianuarie   27 Privind  acordarea ajutorului pentru încălzirea  locuinței cu 
lemne. 

52 ianuarie   27 Privind majorarea indemnizației de însoțitor pentru 
persoanele cu handicap grav. 

53 ianuarie   27 Privind incadrarea in munca pe perioadă determinată a 
dlui CHIRILA C. CONSTANTIN in functia contractuală de 
execuție de muncitor calificat II in cadrul Sectorului 
transport-reparații-intreținere din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

54 ianuarie   27 Privind incadrarea in munca pe perioadă determinată a 
dlui PUIU MIRCEA in funcția contractuală de execuție de 
muncitor calificat I in cadrul  Sectorului amenajare 
teritoriu, spații verzi din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

55 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dlui PRISACĂ IULIAN, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

56 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei GAVRILOAIA 
MAGDALENA, asistent personal din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

57 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei DUMITRU IRINA, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

58 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei DUMITREASA MIHAELA, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

58 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dlui BURLACU SORIN-GABRIEL, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

60 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dlui BALICA CRISTIAN-MIHAI, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Falticeni. 

61 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei AVRAMIA PETRONELA, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

62 ianuarie   27 Privind  stabilirea salariului dnei PRUNDEANU ANDREEA, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

63 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei RUSU DIANA NICOLETA, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

64 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei STĂNICA MARIA, asistent 
personal din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

65 ianuarie   27 Privind stabilirea salariului dnei STOICA MIHAELA-
ANDREEA, asistent personal din cadrul Primăriei 
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municipiului Fălticeni. 

66 ianuarie   28 Privind continuarea plații  indemnizației cuvenita numitei 
VIZITEU MARIA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

67 ianuarie   29 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna GONTARIU 
SIMONA MIHAELA. 

68 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna NETOI DIANA 
ELENA. 

69 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocație de sustinere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna FALUTA 
FLORICA. 

70 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna ENACHI MARIANA MIHAELA. 

71 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația  pentru susținerea 
familiei  reprezentată de dna PĂDURARU ELENA. 

72 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la  alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul SUMAN FLORIN. 

73 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentata de dna ERHAN  MIHAELA. 

74 ianuarie   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată  de dnul PINTEA GHEORGHE. 

75  ianuarie   29 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social 
pentru numitele LĂMĂȘANU MARIA SI LĂMĂȘANU 
VICTORIA.  

76 februarie   01 Privind încetarea dreptului de alocatie de sustinere pentru 
familia monoparentala reprezentată  de dna SCRIPCĂ 
VERONICA. 

77 februarie   01 Privind desemnarea reprezentanților UAT Falticeni care să 
semneze Protocolul de predare preluare încheiat de 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor 
si UAT Fălticeni, având ca obiect sectorul de drum național 
DN 2 Km 410+000 cu o lungime de 4,386 km. 

78 februarie   02 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
baza acordate persoanelor implicate in pregătirea si 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

79 februarie   02 Privind delegarea atribuțiilor  conferite primarului in 
temeiul actelor normative in vigoare, pe perioada 
concediului de odihnă, domnului viceprimar-ing. 
Constantin Bulaicon, inclusiv functia de ordonator 
principal de credite. 

80 februarie   02 Privind  acordarea gradației 4 dnei PANTELIMON ANA-
MARIA, inspector, clasa I, gradul profesional debutant in 
cadrul Serviciului impozite si taxe din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

81 februarie   02 Privind acordarea gradației 5 dlui CHIRILĂ CORNELIU, 
consilier, gradul IA, in cadrul Biroului  de management al 
proiectelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 
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82 februarie   03 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică deschisă având ca obiect 
închirierea  imobilului- construcție  in suprafața de 156 
m.p. situat pe str. Armatei nr. 17, proprietate publică a 
municipiului Fălticeni in vederea amenajării unei spălătorii 
ecologice. 

83         februarie   04 Privind modificarea cuantumului alocației de sustinere 
pentru familia monoparentală reprezentată de dna 
MURARIU VIOLETA ADRIANA. 

84 februarie   04 Privind reorganizarea Comisiei municipale pentru 
recensământul general agricol-2020. 

85 februarie   08 Privind  constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura de licitație publică deschisă având ca 
obiect „CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A 
SERVICIULUI PUBLIC DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR MUNICIPALE IN MUNICIPIUL FĂLTICENI” 

86 februarie   08 Privind sistarea mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
LĂMĂȘANU VICTORIA SI LĂMĂȘANU MARIA. 

87 februarie   10 Privind rectificarea exemplarului I si II ale actului de 
CĂSĂTORIE nr.54 din 31.05.2008 întocmit de Primăria 
Municipiului Fălticeni. 

88 februarie   11 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni in ședința EXTRAORDINARĂ 

89 februarie   12 Privind continuarea plații indemnizației de însoțitor 
cuvenită numitului NISTOR MIHAI, conform Legii 448/ 
2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

90 februarie   12 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub forma de tichete, copiilor din familii 
defavorizate. 

91 februarie   15 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al 
familiei reprezentate de dna MAROLICARU IULIANA. 

92 februarie   15 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul DINU NICOLAE-TIBERIU. 

93 februarie   15 Privind  modificarea contractului individual de muncă al 
dlui MATEI FLORIN, ingrijitor, prin mutarea definitivă din 
cadrul Bibliotecii municipale” Eugen Lovinescu” Fălticeni 
in cadrul Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” 
Fălticeni. 

94 februarie   15 Privind încetarea contractului individual de munca a dlui 
ZETU GHEORGHE, muncitor calificat I in cadrul Sectorului 
de reparații-întreținere din subordinea primarului  
municipiului Fălticeni. 

95 februarie   15 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Mercedes Benz. 

96 februarie   15 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Mercedes Benz. 

97 februarie   15 Privind constituirea garanției materiale de baza pentru 
dnul POP VASILE, referent in cadrul Centrului Cultural 
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”Grigore Vasiliu Birlic” 

98 februarie   16 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei 
CHIRU MARIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

99 februarie   16 Privind reorganizarea Comisiei  speciale de inventariere a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al 
municipiului Fălticeni. 

100 februarie   19 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni in ședința ORDINARĂ. 

101 februarie   23 Privind acordarea gradației 3 dlui UNGUREANU VASILE, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

102 februarie   23 Privind numirea dnei VĂLEANU MARIA in functia publică 
de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional 
superior in cadrul Compartimentului programe, mass-
media si organizare evenimente locale din cadrul din 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Fălticeni. 

103 februarie   23 Privind numirea dlui SĂVESCU ALEXANDRU GABRIEL in 
funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional superior in cadrul Compartimentului 
programe, mass-media si organizare evenimente locale 
din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Fălticeni. 

104 februarie   23 Privind numirea dlui DUMITRIU DUMITRU SERGIU in 
funcția publică de conducere de șef de serviciu, gradul II, 
in cadrul Serviciului juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

105 februarie   23 Privind numirea dlui BUCULEI SILVIU in functia publică de 
execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior in 
cadrul Compartimentului programe, mass-media si 
organizare evenimente locale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Fălticeni. 

106 februarie   23 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Skoda Rapid. 

107 februarie   24 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei 
PETRUȘCĂ ELENA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

108 februarie   25 Privind încetarea dreptului de ajutor social ala familiei 
reprezentată de dnul DRAGOMIR ROBERT. 

109 februarie   25 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentată de dnul PĂDUREAN MIHAI. 

110 februarie   25 Privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale secretarului general al 
municipiului Fălticeni, pentru anul 2020. 

111 februarie   25 Privind autorizarea încheierii actului de lichidare a 
regimului comunității legale de bunuri, dezbaterea 
succesiunii si numirea unui curator special pentru minorul: 
PAȘCU NECTARIE RAZVAN. 

112 februarie   26 Privind numirea comisiei de examen si  comisiei de 
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soluționare a contestațiilor pentru promovarea in gradul 
profesional imediat superior a funcționarilor publici din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

113 februarie   26 Privind  numirea dnei NISTOR CĂTĂLINA GABRIELA  prin 
transfer in interesul serviciului de la Primăria Comunei 
Deleni, in funcție publică de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent, din cadrul Compartimentului fond 
funciar/ Serviciul juridic  din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

114 februarie   26 Privind  prelungirea suspendarii contractului individual de 
munca a dlui VAMANU VASILE, asistent personal in cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni. 

115 februarie   26 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei 
BOUARIU PARASCHIVA, conform Legii448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

116 martie   01 Privind încetarea dreptului la alocatie de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna PINTILESCU 
CARMEN ELENA. 

117 martie   01 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BIRIȘ ELENA. 

118 martie   01 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna VĂDUVA 
ELENA. 

119 martie   02 Privind numirea dlui FODOR CĂTĂLIN, prin transfer in 
interesul serviciului de la Inspectoratul de Stat in 
Construcții, in functia publică de inspector, clasa I, gradul 
profesional superior in cadrul  Compartimentului  
asistentă tehnică si  financiară –implementare proiecte 
U.E. din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

120 martie   02 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 
„Servicii de consultantă in domeniul managementului 
execuției investiției sau administrarea contractului de 
executie pentru proiectul REABILITARE, EXTINDERE SI 
MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUNICIPIUL Fălticeni-cod SMIS 126788. 

121 martie   02 Privind acordarea gradației I dnei ARSENIUC IONELA, 
inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul 
Serviciului  financiar-contabilitate din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

122 martie   02 Privind acordarea gradației I, dlui MATEI SILVIU 
CONSTANTIN, consilier juridic, clasa I, gradul profesional 
asistent in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

123 martie   02 Privind acordarea gradației 2 dnei STOICA ANA-MARIA,  
consilier achiziții , clasa I, gradul profesional asistent in 
cadrul Compartimentului achiziții din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 
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124 martie   02 Privind acordarea gradației 5 dlui IACOB TIBERIU CĂTĂLIN, 
muncitor calificat I, in cadrul Sectorului transport-
reparații- întreținere din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

125 martie   02 Privind  acordarea gradației I dnei RUSU DIANA-NICOLETA, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

126 martie   02 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BĂLTEANU STELUȚA 
NARCISA. 

127 martie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei si a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna RUSU IRINA DANIELA. 

128 martie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei si a cuantumului acesteia familiei  si a 
cuantumului acesteia familiei reprezentate de dna BIRIȘ 
ROXANA GABRIELA. 

129 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna TANASĂ ANA 
NADIA. 

130 martie   02 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia reprezentată de dna CÎTEA ELENA MAGDA. 

131 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației de sustinere 
pentru familia monoparentala reprezentată de dna 
BOTOȘANU ELENA IULIANA. 

132 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna DRILEA CARMEN 
MARIANA. 

133 martie   02 Privind modificarea cuantumului alocației de sustinere 
pentru familia monoparentală reprezentată de dna 
ȘTEFAN MIOARA. 

134 martie   03 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de  dna ALICSANDROAIE 
LUMINIȚA. 

135 martie   03 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea  familiei reprezentate  de dna FANU MARIN 
MARIA. 

136 martie   03 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea  
familiei reprezentată de dna MARIN VALERICA. 

137 martie   03 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea  familiei reprezentată de dna CASANDRA 
GABRIELA. 

138 martie   03 Privind modificarea cuantumului  alocației pentru 
susținerea familiei reprezentată de  de  dna  BOGDAN 
SIMONA. 

139 martie   03 Privind reorganizarea Comisiei de inventariere a cărților 
de identitate rebut rezultate in urma activităților specifice 
producerii acestora in cadrul SPCLEP Fălticeni. 

140 martie   03 Privind stabilire procente majorări salariale-Februarie-
2021. 

141 martie   05 Privind aprobarea  servirii mesei la Cantina  de Ajutor 
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Social al numitului CAPRACEA COSTEL. 

142 martie   09 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul BANGARO CLAUDIU CONSTANTIN. 

143 martie   09 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul TOFAN MIHAIL. 

144 martie   09 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna RĂILEANU LĂCRĂMIOARA 
TEODORICA. 

145 martie   09  Privind  acordarea dreptului  de ajutor social, in conditiile 
Legii nr.416/2001, familiei reprezentate de dna MARIN 
RITA. 

146 martie   09 Privind majorarea  cu 15/% a indemnizației lunare a 
viceprimarului municipiului Fălticeni pentru 
implementarea unui proiect cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

147 martie   09 Privind  modificarea componentei Comisiei municipale 
pentru recensământul general agricol de la nivelul 
Municipiului Fălticeni. 

149 martie   09 Privind reorganizarea Comisiei de verificare si constatare a 
situațiilor cadastrale ale  imobilelor,  întocmite in vederea 
actualizării  datelor in vederea actualizării datelor in 
evidențele de carte funciară. 

150 martie   09 Privind  delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă 
doamnei ILIE ELENA, sef serviciu Public  Comunitar Local 
de Evidentă  a Persoanei Fălticeni. 

151 martie   09 Privind desemnarea medicului coordonator al Centrului 
de vaccinare reamenajat in Municipiul Fălticeni- Sala de 
Sport „Maria Olaru” din cadrul Școlii Gimnaziale „AL. I. 
Cuza” Fălticeni, prin delegarea atribuțiilor specifice, 
domnului dr. MILEA ONORIU din  cadrul 
Compartimentului asistentă socio-medicală al Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

152 martie   09 Privind împuternicirea dnei POPA IONELA, referent 
superior in cadrul Compartimentul  stare civilă, să 
constate contravenții si să stabilească sancțiuni la regimul 
actelor de stare civilă. 

153 martie   09 Privind  reorganizarea Comisiei de verificare a 
documentațiilor necesare pentru finanțarea unităților de 
cult aparținând cultelor  religioase recunoscute din 
Romania. 

154 martie   11 Privind  majorarea cu 25% a indemnizației lunare a 
primarului municipiului Fălticeni pentru implementarea a 
trei proiecte cu finanțare din fonduri europene 
nerambursabile. 

155 martie   11 Privind completarea componentei Nucleului Local de 
Coordonare a Centrului de Vaccinare împotriva COVID- 
19 construit la nivelul municipiului Fălticeni. 

156 martie   12 Privind desemnarea persoanei responsabile de curtenia si 
dezinsecția Centrului de vaccinare amenajat in Municipiul 
Fălticeni- Sala de Sport „ Maria Olaru” din cadrul Școlii 
Gimnaziale „ AL.I. Cuza” Fălticeni - MACOVEI MIHAELA-



11 
 

CRISTINA. 

157 
 

martie   15 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor 
numitului CIOBAN CORNEL DUMITRU conform Legii 
448/2006, republicata cu modificările si completările 
ulterioare. 

158 martie   15 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub forma de tichete sociale pentru 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 248/2015 
modificată prin Legea 49/2020. 

159 martie   15 Privind   numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
unui post de medic rezident, specialitatea pneumologie 
din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

160 martie   15 Privind exercitarea atribuțiilor șefului Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidentă  a  Persoanelor Fălticeni, pe 
perioada concediilor legale/ cursuri de perfecționare ale 
acestuia , de către doamna inspector superior 
UNGUREANU MIHAELA. 

161 martie   16 Privind numirea Comisiei de concurs si a comisiei de 
soluționare a contestațiilor,  pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

162 martie   16 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții,” REABILITARE 
POD– DN2 KM 410+345, Municipiul Fălticeni, jud 
Suceava”. 

163 martie   16 Privind  constituirea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Amenajare 
trotuare cu pavele și parapeți- str. Plutonier Ghinița 
Municipiul Fălticeni, județul Suceava”. 

164 martie   19 Privind stabilirea indemnizației cuvenită numitului  
SKOWRONSCKI ZAZISLOW BENEDICT. 

165 martie   19 Privind  constituirea Comisiei de evaluare și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare 
a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării 
managementului  Muzeului de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni. 

166 martie   22 Privind  numirea unui curator  special pentru minora: 
SAMSONESCU NELA-MIHAELA. 

167 martie   22 Privind stabilirea indemnizației cuvenită numitului 
HREAMĂTĂ DUMITRU, conform Legii 448/ 2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

168 martie   22 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitului 
GĂLĂȚANU DAN MIRCEA CONSTANTIN, conform Legii 
448/2006, republicată cu modificările si completările 
ulterioare. 

169 martie   23 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni in ședință ORDINARĂ. 

170 martie   23 Privind  delegarea atribuțiilor de exercitare a controlului 
financiar preventiv propriu la Direcția de Utilități Publice 
Fălticeni doamnei IFTIMESCU LĂCRĂMIOARA. 

171 martie   25 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorele 
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ICUȚA CARLA ELENA ANDREEA si ICUȚA ANDRADA IOANA. 

172 martie   25 Privind  încetarea contractului individual de muncă a dlui 
PUIU MIRCEA, muncitor calificat I din cadrul  Sectorului 
amenajare teritoriu, spații verzi din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

173 martie   25 Privind numirea Comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestatiilor,  pentru ocuparea  a  2 funcții 
publice de conducere vacante din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

174 martie   26 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
PETRUȘCA ELENA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

175 martie   26 Privind  încetarea indemnizației de însoțitor numitei 
BOUARIU PARASCHIVA conform Legii 448/2006, cu 
modificările  si completările ulterioare. 

176 martie   26 Privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de 
soluționare a contestatiilor, pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

177 martie   26 Privind numirea dnei AVÎRVAREI MIHAELA in functia 
publică definitivă de inspector, clasa I, gradul profesional 
asistent din cadrul Compartimentului  legalitatea si 
circuitul actelor administrative din aparatul de specialitate  
al primarului municipiului Fălticeni. 

178 martie   29 Privind  incetarea plații indemnizației de însoțitor 
numitului CERVINSKI TRAIAN  conform Legii448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

179 martie   29 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitului 
NEGRU MIHAI, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

180 
 

martie   29 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei 
VASILIU SANDU AGLAIA conform Legii 448/ 2006, 
republicată  cu modificările si completările ulterioare. 

181 martie   31 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia, familiei reprezentate de 
dna BLAGA GIORGIANA  ALEXANDRA. 

182 martie   31 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei si a cuantumului acesteia familiei reprezentate  de 
dna VIȘAN ADELINA. 

183  martie   31 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dnul  ONISÎI ANTONIO. 

184 martie 
 

  31 Privind modificarea cuantumului  alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna ENACHE MIHAELA 
LAURA. 

185 aprilie   01 Privind incadrarea in muncă pe perioadă determinată a 
dnei BOARIU IULIANA  in funcția  contractuală de asistent 
personal. 

186 aprilie   01 Privind incadrarea in munca pe perioada determinată a 
dlui CERVINSKI CONSTANTIN  in funcția contractuală de 
asistent personal. 

187 aprilie   01 Privind  incadrarea in munca pe perioadă determinată a 
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dnei MADĂ VASILICA, in functia contractuală de asistent 
personal. 

188 aprilie   01 Privind încetarea plații indemnizației de însoțitor numitei 
GABOR IOANA  conform Legii 448/2006 republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

189 aprilie   01 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
PRICOP CEZARA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

190 aprilie   01 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
baza acordate persoanelor implicate in pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

191 aprilie   01 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de 
taxi a SC. DORYDOC TAXI SRL Fălticeni. 

192 aprilie   01 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de 
taxi a SC DORYDOC TAXI SRL Fălticeni pentru 
autovehiculul marca Ford Focus. 

193 aprilie   02 Privind promovarea dnei CIOROIANU ILEANA  in gradul 
profesional superior al funcției publice de execuție 
inspector, clasa I, din cadrul Compartimentului registru 
agricol, arhivă din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni. 

194 aprilie   02 Privind promovarea dnei FILIP ELENA in gradul profesional 
superior al functiei publice de executie, consilier juridic, 
clasa I, din cadrul Serviciului impozite și taxe din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

195 aprilie   02 Privind promovarea dnei NIGA CRISTINA MIHAELA in 
gradul profesional principal al funcției publice de execuție 
inspector, clasa I, din cadrul Serviciului impozite și taxe din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

196 aprilie   02 Privind promovarea dlui COȚOFREI VASILE in gradul 
profesional superior  al funcției publice de execuție 
referent, clasa III, din cadrul Serviciului voluntar pentru 
situații de urgență din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

197 aprilie   05 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna LUCHIAN ERICA. 

198 aprilie   05 Privind  modificarea cuantumului alocației  pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna PĂDURARU 
ELENA. 

199 aprilie   05 Privind stabilirea dreptului  la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia, familiei  reprezentate 
de dna ERHAN MIHAELA. 

200 aprilie   05 Privind  stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia reprezentată de dna GHERASIM DANIELA. 

201 aprilie   05 Privind numirea unui curator special pentru minorul: 
BURLACU MATIAS. 

202 aprilie   05 Privind  autorizarea încheierii actului de lichidare a 
regimului comunității legale de bunuri, dezbaterea 
succesiunii și numirea unui curator special pentru minorul: 
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PAȘCU NECTARIE- RĂZVAN. 

203 aprilie   05 Privind numirea comisiei de inventariere generală a 
colecției Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” 
Fălticeni. 

204 aprilie   05 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
DUDĂU GHEORGHE, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

205 aprilie   06 Privind  autorizarea încheierii actului de lichidare a 
regimului comunității legale de bunuri, dezbaterea 
succesiunii si numirea unui curator special pentru minorul: 
PROSTIRE ROBERT-GABRIEL.  

206 aprilie   06 Privind  încetarea contractului individual de muncă a dnei 
PUȘLĂU DELIA-ELENA asistent personal in cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 

207 aprilie   08 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna ROMAN CLAUDIA. 

208 aprilie   08 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna TANASA MIHAELA. 

209 aprilie   09 Privind  stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei 
AMARIEI GEORGETA, conform Legii 448/ 2006, republicată 
cu modificările si completările ulterioare. 

210 aprilie   09 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică deschisă având ca obiect 
închirierea unei suprafețe de 40 m.p. teren situat in Piața 
Civică „Nada  Florilor”, proprietatea publică a municipiului 
Fălticeni in vederea amplasării unei construcții provizorii 
pentru comercializarea florilor. 

211 aprilie   09 Privind aprobarea servirii  mesei la Cantina de Ajutor 
Social pentru numitul  PRICOCHI MARIUS CONSTANTIN. 

212 aprilie   12 Privind eliberarea autorizației de transport in regim de 
taxi a SC Cocotaxi SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Dacia Logan. 

213 aprilie   12 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub forma de tichete sociale pentru 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 248/2015 
modificată prin Legea 49/2020. 

214 aprilie   15 Privind incadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a 
dnei POHOAȚĂ LILIANA, în funcția contractuală de asistent 
personal. 

215 aprilie   15 Privind convocarea Consiliului Local  al  Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

216 aprilie   19 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social 
pentru Rusu Maria. 

217 aprilie   19 Privind  eliberarea autorizației de transport taxi a SC 
RedLine trans SRL Fălticeni pentru autovehiculul marca 
Ford Focus 

218 aprilie   19 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică deschisă având ca obiect ACORD 
CADRU DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE 
NATURALE, INCLUSIV TRANSPORT ȘI DISTRBUȚIE, PENTRU 
PUNCTELE DE CONSUM APARTINÂND PRIMĂRIEI 
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MUNICIPIULUI FĂLTICENI. 

219 aprilie   20 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna POPOVICI 
ELENA. 

220 aprilie   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna CIOBANU VASILICA RAMONA. 

221 aprilie   20 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Reabilitare 
trotuare  și scări de acces B-dul Revoluției bl.57, 
municipiul Fălticeni, jud. Suceava”. 

222 aprilie   21 Privind acordarea ajutorului de urgență pentru acoperirea 
cheltuielilor de înmormântare a numitului Chirilă Silviu. 

223 aprilie   21 Privind  modificarea raportului de serviciu a dnei BALAȘCĂ 
IOANA-MARIA, inspector, clasa I, gradul profesional 
asistent din cadrul Unității municipale pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 
din aparatul de specialitate al  primarului municipiului 
Fălticeni, prin transfer în interesul serviciului la Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Protecția Alimentelor 
Suceava. 

224 aprilie   22 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul BANGARO CLAUDIU CONSTANTIN 

225 aprilie   22 Privind desemnarea dlui BĂLĂU LAURENȚIU-inspector de 
specialitate in cadrul Direcției Administrația Piețelor 
pentru realizarea cercetării disciplinare prealabile privind 
abaterile disciplinare săvârșite de dnul PISTOL VASILE – 
îngrijitor în cadrul Direcției Administrația Piețelor din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

226 aprilie   22 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui 
PLĂCINTĂ CONSTANTIN, muncitor calificat I  din cadrul 
Sectorului amenajare teritoriu, spații verzi din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

227 aprilie   22 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui 
HREBENCIUC SORIN, inspector de specialitate, gradul II în 
cadrul Biroului de management al proiectelor din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

228 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dnei BURLACU MIHAELA în funcția contractuală de casier 
in cadrul Bazei de Agrement „Nada Florilor” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

229 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui GONTARIU GAVRIL în funcția contractuală de guard în 
cadrul Corpului de pază din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

230 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui MANDIUC MARIUS-DAN  în funcția contractuală de 
guard în cadrul Corpului de pază din subordinea 
primarului municipiului Fălticeni. 

231 aprilie   22 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui SOPON PETREA  în funcția contractuală de guard în 
cadrul Corpului de pază din subordinea primarului 
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municipiului Fălticeni. 

232 aprilie   23 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

233 aprilie   23 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
PUȘLĂU ANDREI EMANUEL, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentant legal PUȘLĂU DELIA ELENA. 

234 aprilie   23 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui LĂCĂTUȘ CRISTIAN-LUIS  în funcția  contractuală de 
paznic în cadrul Bazei de Agrement „ Nada Florilor” din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

235 aprilie   26 Privind numirea unui curator special pentru minorul 
BOSÎNCEANU MARIAN-IULIAN. 

236 aprilie   26 Privind  numirea dlui dr. VÂLCEANU DORIN în funcția de 
director medical interimar în cadrul Spitalului Fălticeni. 

237 aprilie   26 Privind numirea dnei ec. MUNTEANU RODICA LIA în 
funcția de director financiar-contabil interimar în cadrul 
Spitalului Municipal Fălticeni. 

238 aprilie   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna SĂCĂLEANU LILIANA. 

239 aprilie   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul BUCAN GEORGE ROBERT. 

240 aprilie   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna RĂILEANU 
LĂRĂMIOARA TEODORICA. 

241 aprilie   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna ALICSANDROAIE 
LUMINIȚA. 

242 aprilie   28 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna LUPU GIULIA. 

243 aprilie   28 Privind încetarea contractului de management al dlui 
RUSU SILVIU-HARALAMBIE, administrator public,  gradul II 
în cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 

244 aprilie   29  Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
ADĂSCĂLIȚEI ELENA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

245 aprilie   29 Privind încetarea raportului de serviciu al dlui FODOR 
CĂTĂLIN, inspector, clasa I, gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului asistență socială și financiară - 
implementare proiecte U.E.  din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

246  aprilie   29  Privind  modificarea raportului de serviciu al dnei ANANIA 
IONELA, prin mutare definitivă de la Compartimentul cu 
atribuții de evidență a persoanelor și activitate 
comercială/ Direcția  Poliția Locală la Compartimentul 
beneficii de asistența socială/D irecția  de Asistență 
Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului  Fălticeni. 

247 aprilie   29 Privind  numirea dlui RUSU SILVIU-HARALAMBIE în funcția 
publică de conducere de director executiv, gradul II în 
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cadrul Direcției de investiții din aparatul de specialitate al 
primarului Municipiului Fălticeni. 

248 aprilie   29 Privind  numirea dlui FODOR CĂTĂLIN în funcția publică de 
conducere de șef de serviciu, gradul II în cadrul Serviciului 
dezvoltare locală din aparatul de specialitate al primarului 
Municipiului Fălticeni. 

249 aprilie   29 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare  din fonduri 
europene nerambursabile. 

250 aprilie   29 Privind constituirea Comisiei  de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 
„Achiziția  serviciilor de proiectare, execuție lucrări, 
furnizare bunuri și montaj echipamente pentru proiectul - 
Reabilitare termică  corp B - Muzeul de Artă Ion Irimescu”. 

251 aprilie   29 Privind delegarea atribuțiilor viceprimarului municipiului 
Fălticeni, domnul ing. CONSTANTIN BULAICON. 

252 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna DUMITRU MĂDĂLINA 
GABRIELA. 

253 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul ONISÎI ANTONIO. 

254 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna URSACHI CORINA. 

255 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna TOFAN MARICICA IRINA. 

256 mai   06 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna PLEȘA LORENA MARIA. 

257 mai   06 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna 
CONSTANTINOVICI ANDREIA M. 

258 mai   06 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna RADU MARIANA 
GABRIELA. 

259 mai   07 Privind  anularea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție publică având ca obiect „ Achiziția serviciilor de 
proiectare, execuție lucrări, furnizare bunuri și montaj 
echipamente pentru proiectul - Reabilitare termică corp 
B- Muzeul de artă Ion Irimescu”, nr. anunț de participare 
simplificat SEAP: SCN1085258/29.04.2021- procedură 
simplificată online. 

260 mai   10 Privind sistarea mesei la Cantina de Ajutor Social pentru 
numita MBINA LUCICA. 

261 mai   11 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
APETREI MARIA conform Legii 449/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

262 mai   12 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dnei NISTOR MĂDĂLINA IOANA în funcția contractuală de 
bibliotecar, debutant in cadrul Bibliotecii municipale 
‚”Eugen Lovinescu” din subordinea primarului 
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municipiului Fălticeni. 

263 mai   12 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui 
CHIRILĂ CONSTANTIN, muncitor calificat II din cadrul 
Sectorului transport – reparații - întreținere din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

264 mai   12 Privind încetarea contractului individual de muncă al dnei 
COȚOVANU MARIANA-ALINA asistent personal în cadrul 
Primăriei municipiului Fălticeni. 

265 mai   12 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Dacia Logan având nr. de înmatriculare SV.39.MGH. 

266 mai   12 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Dacia Logan având nr. de înmatriculare SV.28.MGH. 

267 mai   12 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Dacia Logan având nr. de înmatriculare SV.38.MGH. 

268 mai   12 Privind  încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dnei MIHAI ROXANA în funcția  contractuală de bibliograf, 
debutant în cadrul Muzeului municipal  „ Galeria 
oamenilor de Seamă” din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

269 mai   12 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui PRISACARU LIVIU-DANIEL în funcția contractuală de 
referent, treapta II în cadrul Direcției administrația 
piețelor din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

270 mai   14 Privind  reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna TANASA MIHAELA. 

271 mai   14 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul VARGA CONSTANTIN. 

272 mai   14 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna STOLERU CORNELIA. 

273 mai   14 Privind delegarea atribuțiilor specifice funcției de agent de 
inundații a dlui GIOSANU PETRU-OVIDIU, inspector 
asistent în cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de 
Urgență. 

274 mai   14 Privind reorganizarea și stabilirea atribuțiilor Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ  cu 
activitate temporară-de la nivelul Municipiului Fălticeni. 

275 mai   14 Privind actualizarea componenței Comisiei de 
monitorizare (control  intern managerial) și a 
Secretariatului tehnic, precum și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare  a acestora. 

276 mai   14 Privind  aprobarea Listei actualizate a procedurilor 
operaționale din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

277 mai   14 Privind   suspendarea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete sociale pentru 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 248/2015 
modificată prin Legea 49/2020. 

278 mai   18 Privind stabilirea indemnizației cuvenită numitei 
SLEVOACĂ  CASANDRA, conform Legii 448/2006, 
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republicată cu modificările si completările ulterioare. 

279 mai   18 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenita numitei 
NITĂ ELENA , conform Legii 448/2006, republicata cu 
modificările si completările ulterioare. 

280 mai   18  Privind modificarea dispozițiilor privind înființarea 
Unităților de Implementare a  Proiectelor  din cadrul 
Municipiului Fălticeni. 

281 mai   19 Privind  constituirea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Modificare 
tema privind lucrările de construcții autorizate din 
AMENAJARE PARC JOACĂ, STRADA REPUBLICII în 
REABILITARE SPAȚIU PIETONAL EXISTENT ȘI AMPLASARE 
DE MOBILIER URBAN, SPAȚII VERZI din municipiul 
Fălticeni, județul Suceava”. 

282 mai    21 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

283 mai   21 Privind încetarea indemnizației de însoțitor numitei CHIRU 
MARIA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

284 mai   24 Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție publică având ca obiect „ Acord cadru privind 
furnizarea de energie electrică și gaze naturale, inclusiv 
transportul și distribuția pentru punctele de lucru 
aparținând Primăriei Municipiului Fălticeni”, nr. anunț de 
participare SEAP: CN1030337/20.04.2021-licitație 
deschisă on-line. 

285 mai   24 Privind constituirea Comisiei de recepție  la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții 
„MODERNIZARE ARHITECTURALĂ PIAȚA CIVICĂ NADA 
FLORILOR. MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA”. 

286 mai   24 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitului 
RUSU MIHAI, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 

287 mai   24 Privind modificarea componenței Unității de 
Implementare a Proiectului(UIP) „Construire Grădiniță”, în 
municipiul Fălticeni, str. Ion Dragoslav nr. 9, județul 
Suceava, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 
măsura10.1a-Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”. 

288 mai   25 Privind stabilirea plații indemnizației cuvenită numitei 
LUPAȘCU VIORICA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările si completările ulterioare. 

289 mai   28 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

290 mai   28 Privind încadrarea în muncă, pe perioadă determinată a 
dnei STAN LENUȚA-DANIELA, în funcția contractuală de 
asistent personal. 

291 mai   28 Privind  încadrarea în muncă, pe perioadă determinată a 
dnei PĂDURARU OANA-MARIA, în funcția contractuală de 
asistent personal. 
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292 mai   28 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui 
RĂDULESCU ALEXANDRU, consilier personal al Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

293 mai   28 Privind încadrarea în muncă pe perioadă determinată a 
dlui RĂDULESCU ALEXANDRU în funcția contractuală de 
conducere de administrator public,  gradul II în cadrul  
Primăriei Municipiului Fălticeni. 

294 mai   28 Privind încetarea contractului individual de muncă al dnei 
SOLCANU FLOAREA, asistent  personal  în cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

295 mai   31 Privind  modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna CASANDRA 
GABRIELA. 

296 mai   31 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentata de dna CONSTANTINOVICI ANDREIA. 

297 iunie   02 Privind  aprobarea servirii mesei  la Cantina de Ajutor 
Social pentru TRIFINA VIORICA. 

298 iunie   03 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor 
numitului SOLCANU IONUȚ conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

299 iunie   04 Privind  acordarea gradației 3 dlui GRIGORE RĂZVAN-
ALEXANDRU, inspector de specialitate, in cadrul Direcției 
administrația piețelor din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

300 iunie   04 Privind  acordarea gradației 3 dnei GÎSCĂ MIHAELA-
MARIA, asistent medical în cadrul Compartimentului de 
asistență  socio-medicală –Cabinete școlare din 
subordinea  Primarului Municipiului Fălticeni. 

301 iunie   04 Privind acordarea gradației 5 dnei DUCEAG ANTONICA 
VERONICA, casier, in  cadrul Bazei de Agrement ‚ „Nada 
Florilor” din subordinea Primarului Municipiului Fălticeni. 

302 iunie   04 Privind acordarea gradației I dnei AVRAMIA PETRONELA, 
asistent personal din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

303 iunie   04 Privind acordarea gradației I dnei DUMITREASA MIHAELA, 
asistent personal din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

304 iunie   04 Privind acordarea gradației  5 dlui CERVINSCKI 
CONSTANTIN, asistent personal din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

305 iunie   04 Privind acordarea gradației  3 dlui FÎNTÎNARU 
GHIORGHITĂ, asistent personal din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

306 iunie   04 Privind numirea unei comisii care să constate diferența de 
consum real de combustibil indicat de computerul de bord 
și cel înscris în cartea tehnică a autoturismului MERCEDES-
BENZ, model SPRINTER. 

307 iunie   04 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 
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308 iunie   07 Privind  acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, familiei reprezentate de dna SOPON 
MARIANA. 

309 iunie   07 Privind  acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, familiei reprezentate de dnul MITREA 
VLADIMIR. 

310 iunie   08 Privind încadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a 
dnei SOLCANU FLOAREA, în funcția  contractuală de 
asistent personal. 

311 iunie   08 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna TIMOFTE MIHAELA. 

312 iunie   08 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna ANDRONIC ANDRA ELENA. 

313 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BLAJINSCHI ELENA. 

314 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna FÂNU MARIN MARIA. 

315 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna  RADU MARIANA GABRIELA. 

316 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna CORDUS MARIA. 

317 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna DOCHIȚA MIHAELA DORINA. 

318 iunie   08 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna DOCHIȚA CĂTĂLINA OANA. 

319 iunie   08 Privind  reorganizarea Comisiei de recepție, de punere în 
funcțiune și de stabilire a duratei de funcționare a 
mijloacelor fixe aparținând Municipiului Fălticeni. 

320 iunie   08 Privind  reorganizarea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivelor de investiții derulate de 
către Primăria Municipiului Fălticeni. 

321 iunie   09 Privind constituirea Comisiei de verificare a stadiului de 
realizare a obiectivelor de investiții pentru care au fost 
efectuate plăți în perioada 2019-2020. 

322 iunie   09  Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Restaurare 
monument istoric - Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea, 
Municipiul Fălticeni, Județul Suceava”. 

323 iunie   10 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete sociale pentru 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 248/2015 
modificată prin Legea 49/2020. 

324 iunie   10  Privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectelor 
sportive depuse la procedura de selecție de proiecte 
pentru atribuirea finanțării nerambursabile din fonduri 
publice pentru anul 2021. 

325 iunie   10 Privind constituirea Comisiei de evaluare a proiectelor 
culturale depuse la procedura de selecție de proiecte 
pentru atribuirea finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice pentru anul 2021. 

326 iunie   10 Privind delegarea atribuțiilor conferite primarului de 
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O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare, precum și de alte 
acte normative, domnului administrator public, prof. 
ALEXANDRU RĂDULESCU. 

327 iunie   10 Privind delegarea atribuțiilor conferite primarului de 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare, precum și de alte 
acte normative, domnului director executiv al Direcției de 
Investiții, ing. SILVIU - HARALAMBIE RUSU. 

328 iunie   10 Privind delegarea atribuțiilor conferite primarului 
municipiului Fălticeni privitoare la derularea proiectelor 
de investiții cu finanțare europeană, domnului director 
executiv al Direcției de Investiții, ing. SILVIU-HARALAMBIE 
RUSU. 

329 iunie   11 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și 
desemnarea expertului cooptat pentru Furnizarea 
produse  pentru obiectivul „Achiziție tablete școlare și alte 
echipamente necesare desfășurării activității didactice on-
line în municipiul Fălticeni, județul Suceava”- cod 
SMIS144047. 

330 iunie   14 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
STECIUC OLEF DANDU, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

331 iunie   14 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei  
GHEORGHIU ELEONORA, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

332 iunie   14 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
TEODOSIU VALEREA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

333 iunie   15 Privind autorizarea încheierii unui contract de donație și 
numirea unui curator  special pentru minorul: IONIȚĂ 
ALEXANDRU. 

334 iunie   16 Privind  eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a PFA ONOFREI BOGDAN Fălticeni pentru 
autovehiculul marca Dacia Logan. 

335 iunie   16 Privind  reorganizarea Comisiei de validare a rapoartelor 
finale de activitate, a rapoartelor intermediare și a 
rapoartelor financiare întocmite de către structurile 
sportive de drept privat sau a asociațiilor pe ramura de 
sport județene. 

336 iunie   17 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

337 iunie   18 Privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor 
aparținând colecție” VASILE CIUREA” 

338 iunie   22 Privind sistarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social  
pentru TRIFINA VIORICA. 

339 iunie   22 Privind constituirea Comisiei  de verificare și recepție a 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 
de investiții finanțate din fonduri publice 

340 iunie   22 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
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marca Dacia Logan. 

341 iunie   22 Privind constituirea Comisiei  de recepție a deșeurilor 
vegetale rezultate din activitățile de îngrijire spații verzi 
aparținând domeniului public al municipiului Fălticeni. 

342 iunie   23 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna PASCU GHERGHINA 

343 iunie   23 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul TOFAN MIHAIL. 

344 iunie   23 Privind  încadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a 
dnei LUCĂCESCU LUMINIȚA, în funcția contractuală de 
asistent personal. 

345 iunie   23 Privind  încadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a 
dnei CIUBOTARIU MARIA, în funcția contractuală de 
asistent personal. 

346 iunie   23 Privind  constituirea Comisiilor de inventariere faptică a 
lucrărilor efectuate, decontate sau acceptate la plată 
pentru obiectivele de investiții realizate în perioada 2019-
2020. 

347 iunie   24 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul VARGA CONSTANTIN. 

348 iunie   25 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor a 
minorei GRIGORAȘ NICOLE ALEXANDRA conform Legii 
448/2006, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 

349 iunie   28 Privind încetarea detașării dlui. BOGATU CLAUDIU-
GABRIEL din funcția de șofer I, din cadrul 
Compartimentului  auto din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

350 iunie  28 Privind încetarea contractului individual de muncă al  dlui 
BOAMBĂ GHEORGHE, referent IA din cadrul Direcției 
administrația piețelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

351 iunie   28 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia reprezentată de dna ȘTEFAN MIHAELA CĂTĂLINA. 

352 iunie   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentată de dna HOLOTĂ LARISA. 

353 iunie   28 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată dna ANTONIE 
GABRIELA. 

354 iunie   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna MARIA DANIELA. 

355 iunie   30 Privind  încadrarea pe perioadă nedeterminată al dlui 
HAPĂU IONEL în funcția contractuală de muncitor calificat 
I, în cadrul Sectorului amenajare teritoriu-spații verzi din 
subordinea Primarului Municipiului Fălticeni.  

356 iunie   30 Privind încadrarea pe perioadă nedeterminată al dnei 
COSTÎN  MIHAELA-VIOLETA în funcția contractuală de 
muncitor calificat I, în cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu-spații verzi din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

357 iunie   30 Privind încadrarea pe perioadă nedeterminată al dlui 
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CHIRUTĂ OVIDIU în funcția contractuală de muncitor 
calificat I, în cadrul Sectorului amenajare teritoriu-spații 
verzi din subordinea Primarului Municipiului Fălticeni. 

358 iunie   30  Privind încadrarea pe perioadă nedeterminată al dlui 
COSTÎN   MIHAI-DORIN în funcția contractuală de 
muncitor calificat IV, în cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu-spații verzi din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

359 iunie   30 Privind  încadrarea pe perioadă nedeterminată al dlui 
LĂMĂȘANU IOAN în funcția contractuală de muncitor 
calificat I, în cadrul Sectorului  transport-reparații-
întreținere din subordinea Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

360 iunie   30 Privind  încadrarea pe perioadă nedeterminată al dlui  
JITARIU PETRU-PAUL în funcția contractuală de muncitor 
calificat I, în cadrul Sectorului  transport-reparații-
întreținere din subordinea Primarului Municipiului 
Fălticeni 

361 iunie   30 Privind încadrarea pe perioadă nedeterminată al dlui 
FĂGĂRAȘ DUMITRU în funcția contractuală de muncitor 
calificat III, în cadrul Sectorului  transport-reparații-
întreținere din subordinea Primarului Municipiului 
Fălticeni 

362 iulie   01 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei. Reprezentată de dna MANTU BIANCA MIA. 

363 iulie   01 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

364 iulie   02 Privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni  în ședință EXTRAORDINARĂ. 

365 iulie   02 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al 
familiei reprezentate de dna BOGDAN SIMONA. 

366 iulie   02 Privind  încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna BIRIȘ VIOLETA. 

367 iulie   02 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna TANASĂ MARIANA. 

368 iulie   02 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna TANASĂ MIHAELA. 

369 iulie   02 Privind  suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul MITREA VLADIMIR. 

370 iulie   02 Privind  reorganizarea comisiei pentru desemnarea 
responsabililor cu respectarea normelor de securitate și 
sănătate în muncă și a măsurilor  de apărare împotriva 
incendiilor la Primăria Municipiului  Fălticeni și unitățile 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 

371 iulie   05 Privind aprobare masă Cantina de Ajutor Social pentru 
numitul POLONICH PETRU. 

372 iulie   05 Privind încetarea plății indemnizații de însoțitor numitului 
ȚUIU NECULAI conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările si completările ulterioare. 
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373 iulie   05 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
PRICOCHI ZAMFIRA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

374 iulie   05 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
MIRON SILVIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

375 iulie   05 Privind încadrarea în muncă pe perioadă determinată, a 
dnei GRIGORAȘ PAULINA-LILIANA, în funcția contractuală 
de asistent personal. 

376 iulie   05 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
LUNGU MARIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

377 iulie   05 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
GRĂDINARU VIRONICA, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

378 iulie   06 Privind continuarea plății indemnizației cuvenite minorei 
ZARA ARIADNA CATINCA conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările ți completările ulterioare, 
reprezentant legal ZARA DINU. 

379 iulie   06 Privind încetarea contractului individual de muncă a dnei 
GÂȘTESCU CRISTINA asistent personal în cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

380 iulie   07  Privind rectificarea exemplarului I și II ale actului de 
naștere nr 58 din 15.02.1952, întocmit de Primăria 
Municipiului  Fălticeni. 

381 iulie   07 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna PĂDURARU OANA 
MARIA. 

382 iulie   08 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor a 
minorului ISACHE CRISTIAN conform Legii 448/2006, 
republicată  cu modificările și completările ulterioare. 

383 iulie   08 Privind continuarea plății indemnizației cuvenite numitului 
VLAJINCA IACOBUȚ CĂTĂLIN ION conform Legii448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

384 iulie   08 Privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

385 iulie  12 Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție publică având ca obiect Achiziție servicii de 
proiectare și execuție lucrări la obiectivul investiții „ 
Demolare birouri utilități, stație reglare măsurare și 
construire sediu birouri cu spațiu tehnic P+E și SRM, str. 
Republicii, nr. 13, municipiul Fălticeni, județul Suceava”, 
nr. anunț participare SEAP: SCN1089068 din 09.07.2021-
procedură simplificată online. 

386 iulie   13 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în ședință extraordinară. 

387 iulie   13 Privind acordarea gradației 2 dnei MIHAI ROXANA, 
biblioraft debutant, în cadrul Muzeului municipal „Galeria 
Oamenilor de Seamă” Fălticeni, din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 
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388 iulie   13 Privind  încadrarea în muncă, pe perioadă determinată, a 
dnei ISACHE IONELA-PAULINA, în funcția contractuală de 
asistent personal.  

389 iulie   13 Privind modificarea componenței Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență de la nivelul Municipiului 
Fălticeni. 

390 iulie   15 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul HAVIAR FELIX. 

391 iulie   15 Privind  continuarea plății indemnizației cuvenită 
minorului MOROȘANU CIPRIAN PETRU, conform Legii 
448/2006, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, reprezentant legal MOROȘANU GABRIELA 
ELENA. 

392 iulie   16 Privind continuarea plății indemnizației cuvenite numitului 
AIOANEI DUMITRU conform Legii nr. 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

393 iulie   16 Privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea a 8 funcții 
publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni. 

394 iulie   16 Privind  numirea dnei PANTELEMON ANA-MARIA în 
funcția publică de inspector clasa I , gradul profesional 
asistent din cadrul Serviciului impozite și taxe din aparatul 
de specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni. 

395 iulie   19 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect  
„Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări la 
obiectivul de investiții, „Demolare birouri utilități, stație 
reglare măsurare și construire sediu birouri cu spațiu 
tehnic P+ E și SRM, str. Republicii, nr.13, municipiul 
Fălticeni, județul Suceava”. 

396 iulie   21 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni in ședință ORDINARĂ. 

397 iulie   21 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „ 
Proiectare și execuție la obiectivul de investiții 
SISTEMATIZARE VERTICALĂ SPITAL MUNICIPAL  FĂLTICENI, 
STR. CUZA VODĂ NR.1, MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEȚUL 
SUCEAVA”. 

398 iulie   22 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
PINTILIE EDUARD conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

399 iulie   22 Privind numirea unui curator special pentru minora: 
MOROȘANU MĂDĂLINA-ELENA. 

400 iulie   23 Privind încetarea raportului de serviciu al dlui BUJOR 
CORNELIU, referent,clasa III, gradul profesional superior 
din cadrul Compartimentului de urbanism și disciplină în 
construcții din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Fălticeni. 
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401 iulie   23 Privind încadrarea în muncă pe perioadă determinată a 
dlui ATANASIU ANDREI-RĂZVAN, în funcția de consilier 
personal, gradul debutant în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni. 

402 iulie   26 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită  numitului 
VARGAN CORNELIU conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările si completările ulterioare. 

403 iulie   26 Privind numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
unui post de medic rezident, specialitatea ATI din cadrul 
Spitalului Municipal Fălticeni-Secția ATI. 

404 iulie   26 Privind numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
unui post de medic specialist cu competențe în urgențe 
prespitalicesti din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

405 iulie   27 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită numitului 
JOJOBAI CRISTINEL CONSTANTIN. 

406 iulie   27 Privind încetarea contractului individual de muncă al dlui 
GULIGĂ GHEORGHE director executiv, gradul II, în cadrul 
Direcției administrația piețelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

407 iulie   29 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită numitului 
SĂNDEANU GHEORGHE, conform Legii 448/2006, 
republicată  cu modificările și completările ulterioare. 

408 iulie   29 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită numitei 
LAZĂR ARISTIȚA, conform Legii 448/2006, republicată  cu 
modificările și completările ulterioare. 

409 iulie   29 Privind  numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

410 august   02 Privind  încadrarea în muncă pe perioadă determinată a 
dlui GULIGĂ GHEORGHE, în funcția contractuală de 
conducere de director executiv, gradul II în cadrul Direcției 
administrația piețelor din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

411 august   02 Privind desemnarea persoanei responsabile cu 
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 
avere și de interese. 

412 august   02 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare  din fonduri 
europene nerambursabile. 

413 august   03 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
BOLOHAN ELISABETA, conform Legii/ 2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

414 august   05 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna GHERASIM CLAUDIA GABRIELA. 

415 august   05 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna BOGDAN SIMONA. 

416 august   05 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna PLEȘA MARIA. 

417 august   05 Privind acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
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Legii nr.416/2001, familiei reprezentate de dnul 
BUTNARIU MIHAI. 

418 august   05 Privind acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
Legii nr.416/2001, familiei reprezentate de dna IODACHI 
MINA. 

419 august   05 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse de procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „ 
Achiziția și execuția lucrărilor de construcție, furnizare și 
montaj echipamente pentru obiectivul--Restaurare 
monument istoric –Casa Memorială Mihail Sadoveanu, din 
municipiul  Fălticeni”. 

420 august   05 Privind autorizarea încheierii unui act de donație și 
numirea curatorilor speciali pentru minor TOFAN BIANCA. 

421 august   05 Privind numirea curatorului special pentru minorul 
BOSÎNCEANU MARIAN IULIAN. 

422 august   05 Privind convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

423 august   05 Privind  modificarea componenței Comisiei de concurs 
pentru ocuparea a 8 funcții publice de execuție vacante 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

424 august   05 Privind desemnarea persoanelor propuse în Comisia de 
concurs  pentru promovarea într-o funcție publică de 
conducere în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dolhești, județul Suceava, precum și 
în Comisia de soluționare a contestațiilor. 

425 august   06  Privind reorganizarea Comisiei de evaluarea a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „  
Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări la 
obiectivul de investiții „Demolare birouri utilități, stație 
reglare măsurare și construire sediu birouri cu spațiu 
tehnic P+E și SRM, strada Republicii, nr. 13, municipiul 
Fălticeni, județul Suceava”. 

426 august   06 Privind autorizarea încheierii unui contract de vânzare și 
numirea curatorului special pentru minorul ROȘU ERIK 
ANDREI. 

427 august   06 Privind  reorganizarea Comisiei de verificare și recepție a 
documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice. 

428 august  06 Privind  constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică deschisă având ca obiect 
închirierea unei suprafețe de 10 m.p. teren situat pe str. 
Victoriei, f.n. proprietatea privată a municipiului Fălticeni 
în vederea amplasării unui cabinet/cameră tehnică pentru 
instalare echipamente de comunicații electronice. 

429 august   06 Privind reorganizarea Comisiei interne pentru analizarea 
notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
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perioada 6 martie1945-22decembrie1989. 

430 august   09 Privind modificarea și completarea componenței Comisiei 
de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni. 

431 august   12 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia reprezentată de dna MUREȘAN CARLOTA 
FLORENTINA. 

432 august   12 Privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă 
donului ing. BULAICON CONSTANTIN, viceprimarul  
municipiului Fălticeni. 

433 august   12 Privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă 
doamnei BUSUIOC MIHAELA, secretarul general al 
municipiului Fălticeni. 

434 august   12 Privind numirea unei comisii care sa constate diferența de 
consum real de combustibil indicat de computerul de bord 
și cel înscris în cartea tehnică tractorului BRANSON, model 
3100. 

435 august   12 Privind autorizarea încheierii unui contract de vânzare  și 
numirea unui curator special pentru minora: LĂMĂȘANU 
NICOLETA NATALIA. 

436 august   12 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul 
BĂLAN IONUȚ. 

437 august   12 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna ALEXANDRIOAIA ELENA 
ADINA. 

438 august   12 Privind  încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna DORNEANU ANA VIORICA. 

439  august   12 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna  MAFTEI ANASTASIA. 

440  august   12 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna MARIȘCA RALUCA. 

441  august   12 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna GHERASIM CLAUDIA 
GABRIELA. 

442 august   12 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BANGARO CLAUDIA. 

443 august   12 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BOGDAN SIMONA. 

444 august   12 Privind stabilirea  plății  indemnizației  cuvenită numitului 
ZAVALECHE COSTACHE, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

445 august   12 Privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la 
procedura simplificată organizată pentru atribuirea 
contractului de achiziție având ca obiect „Achiziție servicii 
de proiectare și inginerie pentru întocmirea proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție, a documentațiilor 
tehnice necesare pentru obținerea 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor și asistență tehnică din 
partea proiectantului”, precum și lucrări de construcții 
pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, EXTINDERE 
ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN 
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MUNICIPIUL FĂLTICENI”- cod SMIS 126788. 

446 august   12 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită minorului 
BOLDEANU ALEXANDRU, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentant legal mama, DORNEANU ANA VIORICA. 

447 august   16 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică deschisă având ca obiect 
vânzarea suprafeței de 244 m.p. teren, înscris în C.F. 
40218-UAT Fălticeni, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Halei f.n, cu 
acordarea dreptului de servitute de trecere proprietarului 
imobilului înscris în C.F. 32108- UAT Fălticeni. 

448 august   16 Privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a 
ofertelor și desemnarea expertului cooptat pentru 
Furnizare produse pentru obiectivul  „Achiziție de tablete 
școlare și alte echipamente necesare desfășurării 
activității didactice on-line în municipiul Fălticeni, județul 
Suceava”- cod SMIS 144047. 

449 august   17  Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna RADU MARIANA GABRIELA 

450 august   20 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
PAVEL TUDOR conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

451 august   20 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului  
COVATARIU MIRCEA conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

452 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna ROMAN RITA 
MARIANA. 

453 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna PĂDUREAN 
DANIELA. 

454 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna VARGA CORNELIA. 

455 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna VARGA ALINA 
IOANA. 

456 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna OTVES IONELA. 

457 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna CRĂCIUN MONICA 
MARIA. 

458 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna PLEȘA MARIA. 

459 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna ALICSANDROAIE 
LUMINIȚA. 

460 august   20 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna VIJÎILĂ MANUELA 
AURELIA. 
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461 august   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna UNGUREANU FLORINA. 

462 august   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna IGNAT MARIANA DANIELA. 

463 august   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna SCUTARU ELENA. 

464 august   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul VARGA MARIUS. 

465 august   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna LUCHIAN GABRIELA. 

466 august   20 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna PĂDURARU MARIANA. 

467 august   20 Privind convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

468 august   24 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și 
desemnarea expertului cooptat pentru Achiziția de servicii  
de proiectare și inginerie la întocmirea proiectului tehnic 
și a detaliilor de execuție, a documentațiilor tehnice 
necesare pentru obținerea 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor și asistență tehnică din 
partea proiectantului și a lucrărilor de construcții pentru 
proiectul „ REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE 
SISTEM ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI”- 
cod SMIS 126788. 

469 august   24 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect „ 
Proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiție „ 
ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL FĂLTICENI – PARȚIAL 
STRADA MAGAZIA GĂRII, PARȚIAL ALEEA TEILOR ȘI 
PARȚIAL STRADA COSTICĂ ARTENI”. 

470 august   24 Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție publică având ca obiect Achiziția de servicii de 
proiectare și inginerie la întocmirea proiectului tehnic  și a 
detaliilor de execuție, a documentațiilor tehnice necesare 
pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor și 
asistența tehnică din partea proiectantului și a lucrărilor 
de construcții pentru proiectul „REABILITARE, EXTINDERE 
ȘI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC DIN 
MUNICIPIUL FĂLTICENI”- cod SMIS 126788- procedura 
simplificată online. 

471 august   25 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna SUSANU LILIANA  

472 august   25 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna TANASĂ MARIANA. 

473 august   25 Privind reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna TANASĂ MIHAELA. 

474 august   25 Privind  reluarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul MITREA VLADIMIR. 

475 august   27 Privind convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 
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476 august   31 Privind aprobare masă Cantina de Ajutor Social pentru 
numita  BLAGA LOREDANA. 

477 august   31 Privind aprobare masă Cantina de Ajutor Social pentru 
numitul RĂDĂȘANU CONSTANTIN.   

478 august   31 Privind aprobare masă Cantina de Ajutor Social pentru 
numitul  CIUBOTARU CONSTANTIN. 

479 sept.   01 Privind numirea dnei DĂNILĂ CEZARA-CARMEN în funcția  
publică de auditor, clasa I, gradul profesional principal în 
cadrul Compartimentului audit din aparatul  de 
specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni. 

480 sept.   01 Privind numirea dnei ȘCHEULEAC MIRELA-GABRIELA în 
funcția  publică de auditor, clasa I, gradul profesional 
superior  în cadrul Compartimentului audit din aparatul  
de specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni. 

481 sept.   01 Privind numirea dlui AILINCĂI IOAN-CRISTIAN,  în funcția  
publică de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional superior  în cadrul Compartimentului  de 
asistență tehnică și financiară-implementare proiecte U.E.  
din aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

482 sept.   01 Privind numirea dlui BEJINARU MIRCEA-ALEXANDRU în 
funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent, în cadrul Unității principale pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 
din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

483 sept.   01 Privind numirea dnei GRIGORAȘ-RALUCA în funcția publică 
de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional 
debutant în cadrul Compartimentului relații publice din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

484 sept.   01 Privind numirea dnei CROITORU PAULA în funcția publică 
de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional 
asistent  în cadrul Corpului de control comercial din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

485 sept   02 Privind rectificarea exemplarului I și II ale actului de 
naștere nr. 35 din 13..01.1969, întocmit de Primăria 
Municipiului Fălticeni. 

486 sept   02 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene  nerambursabile. 

487 sept   02 Privind reorganizarea Comisiei de verificare și constatare a 
situațiilor cadastrale ale imobilelor, întocmite în vederea  
actualizării datelor în evidențele de carte funciară. 

488 sept   03 Privind convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

489 sept   03 Privind încetarea contractului  individual de muncă al dnei 
POHOAȚĂ LILIANA asistent personal în cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 
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490 sept   03 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
BOSTANGICĂ VERONA conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și complimentările ulterioare. 

491 sept   03 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui EPURE GHEORGHE-SORIN în funcția contractuală de  
de muncitor calificat II, în cadrul Sectorului transport-
reparații- întreținere din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

492 sept   03 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a 
dlui BOLESCU ALEXANDRU în funcția contractuală de  de 
muncitor calificat III, în cadrul Sectorului transport-
reparații- întreținere din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

493 sept   03 Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a  
dnei TANASĂ ANAMARIA în funcția contractuală de 
muncitor necalificat I, în cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu, spații verzi din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

494 sept   03  Privind încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a  
dlui ROTARU IONEL în funcția contractuală de muncitor 
necalificat III, în cadrul Sectorului amenajare teritoriu, 
spații verzi din subordinea Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

495 sept   06 Privind suspendarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dnul VARGA CONSTANTIN 

496 sept   06 Privind  modificarea cuantumului  ajutorului social al 
familiei reprezentate de dna AFTANACHE CRISTINA LIDIA. 

497 sept   06 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna BANGARO CLAUDIA. 

498 sept   06 Privind  anularea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziție publică având ca obiect” Acord cadru privind 
furnizarea de anergie electrica si gaze naturale, inclusiv 
transportul și distribuția pentru punctele de lucru 
aparținând Primăriei Municipiului Fălticeni”, nr. anunț de 
participare SEAP: CN1033492/05.08.2021-licitație 
deschisă online. 

499 sept   06 Privind reorganizarea Comisiei de acceptanță a serviciilor 
realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică 
a imobilelor din municipiul Fălticeni. 

500 sept   09 Privind  numirea unui curator special pentru minorul 
URSACHI DAVID GEORGE. 

501 sept   13 Privind numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
unui post de medic rezident specialitatea obstetrică- 
ginecologie  din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 

502 sept   13 Privind incadrarea în muncă pe perioadă determinată a 
dnei Chiperi Carmen în funcția contractuală de muncitor 
necalificat I, în cadrul Sectorului amenajare teritoriu, spații 
verzi din subordinea Primarului municipiului Fălticeni. 

503 sept   13 Privind acordarea gradației 5 dlui GHIDUC ALEXANDRU-
IOAN, inspector, clasa I, gradul profesional principal în 
cadrul Compartimentului administrarea și gestionarea 
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domeniului public și privat din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni. 

504 sept   13 Privind  acordarea gradației  3 dnei IFTIMESCU 
LACRĂMIOARA , inspector, clasa I, gradul  profesional 
asistent în cadrul Serviciului Financiar-contabilitate din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

505 sept   13 Privind  acordarea gradației 5 dnei PINTEA MIHAELA 
SAVETUCA, inspector, clasa I, gradul profesional superior 
in cadrul Compartimentului de autoritate tutelară din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Fălticeni. 

506 sept   13 Privind acordarea  gradației 5 dlui RADU BOGDAN, polițist 
local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul 
Direcției poliția locală din aparatul de  specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni. 

507 sept   13 Privind acordarea  gradației 4 dlui UNGUREANU VASILE, 
asistent personal din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

508 sept   13 Privind acordarea  gradației 3 dnei GRIGORAȘ PAULINA 
LILIANA, asistent personal din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

509 sept   13 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

510 sept   14 Privind  stabilirea  plății indemnizației cuvenită numitului 
ENĂCHIOIU DUMITRU conform Legii 448/ 2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

511 sept   14 Privind  încetare plată indemnizație de însoțitor numitului 
STECIUC OLEF DANDU conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

512 sept   15 Privind  încetarea contractului individual de muncă al dnei 
MARIN CRISTINA asistent personal în cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

513 sept   15 Privind  încetare plată indemnizație de însoțitor  minorei 
ROBU ANASTASIA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările completările ulterioare. 

514 sept   15 Privind  încetarea contractului individual de muncă al dnei 
AVRAMIA PETRONELA asistent personal în cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni.  

515 sept   17  Privind constituirea secretariatului Comisiei de evaluare 
finală și a comisiei de soluționare a constestațiilor pentru 
evaluarea finală a managementului Muzeului  de Artă „ 
Ion Irimescu” Fălticeni. 

516 sept   17 Privind constituirea secretariatului Comisiei de evaluare 
finală și a comisiei de soluționare a constestațiilor asupra 
modului de respectare a procedurii privind organizarea și 
desfășurarea evaluării finale a managementului Muzeului 
de Artă „ Ion Irimescu” Fălticeni. 

517 sept   20  Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
MIRON SILVIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
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518 sept   20 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor 
numitului RUSU MIHAI, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

519 sept   21 Privind  încetarea servirii  mesei la Cantina de Ajutor Social 
pentru minorii DINU FABRIZIO și DINU FLAVIUS DIEGO. 

520 sept   21 Privind convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

521 sept   28 Privind  aprobarea planului de servicii pentru minora 
FRANCIUC IUSTINA MARIA. 

522 sept   30  Privind continuarea plății indemnizației cuvenite numitei 
HREȘCANU MĂRIOARA, conform Legii 448/2006 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

523 sept   30 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna PLEȘA MARIA. 

524 sept   30 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna RUSU IRINA 
DANIELA. 

525 sept   30 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dnul ICUȚĂ GHEORGHE IULIAN. 

526 sept   30 Privind stabilirea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia reprezentată de dna MITROI ANA MARIA. 

527 Sept   30 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
MARIN CAMELIA, conform Legii448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

528 sept   30 Privind numirea comisiei de examinare și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor, pentru organizarea 
examenului de promovare în gradul/treapta profesională 
imediat superioară a personalului contractual din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

529 sept   30 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor 
minorului  CHIRIAC KEVIN conform Legii, 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

530 sept   30 Privind încetarea raportului de serviciu al dnei ȘCHEULEAC 
MIRELA-GABRIELA, inspector, clasa I, gradul profesional 
superior din cadrul Serviciului financiar –contabilitate din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni. 

531 oct    01 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor 
numitului RUSU ION, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările  ulterioare. 

532 oct    01 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna ALICSANDROAIA LUMINIȚA. 

533 oct    01 Privind retragerea dreptului de semnătură pe actele 
contabile ale instituției al doamnei ec. SCHEULEAC 
MIRELA-GABRIELA și delegarea acestor atribuții doamnei 
inspector IFTIMESCU LĂCRĂMIOARA, din cadrul Serviciului 
financiar-contabilitate. 

534 oct    01 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică deschisă având ca obiect 
vânzarea suprafețelor de 60 m.p. teren, respectiv 21 mp 
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teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situate 
în municipiul Fălticeni, strada Ana Ipătescu, f.n., jud. 
Suceava. 

535 oct    01 Privind acordarea ajutorului de urgență pentru acoperirea 
cheltuielilor de înmormântare a numitului BRĂDĂȚAN 
GHEORGHE. 

536 oct    04 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna TIMOFTE MIHAELA. 

537 oct   04 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora 
MARIN LUIZA MARIA. 

538 oct   04 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
VICOVAN OVIDIU, conform Legii448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

539 oct   04 Privind  stabilirea procentelor de majorarea salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

540 oct   04 Privind modificarea cuantumului ajutorului social al 
familiei reprezentate de dna SOPON MARIANA. 

541 oct   04 Privind acordarea dreptului de ajutor social și la alocație 
de susținere  pentru  familia reprezentată de dna MITROI 
ANA MARIA. 

542 oct   04 Privind acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, familiei reprezentate de dnul ANIȚA 
CONSTANTIN. 

543 oct   05 Privind   stabilirea dreptului la alocația de  susținere  
pentru familia reprezentată de dna VĂDUVA ELENA. 

544 oct   06 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
IONIȚĂ ELEONORA,conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

545 oct   06 Privind   stabilirea dreptului la alocația de  susținere  
pentru familia reprezentată de dna CIOBANU DIANA 
MARIANA. 

546 oct   06 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna ALEXANDROAIA ELENA DIANA. 

547 oct   06 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna IORDACHE ANA RAMONA. 

548 oct   06 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna PĂDUREAN 
IONICA SOMNA. 

549 oct   06 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizat[ pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect” 
EXTINDERE SECȚIE PNEUMOLOGIE, STRADA CAPORAL 
DIACONIȚA, NR.1-FĂLTICENI. 

550 oct   06 Privind modificarea componenței Unității de 
Implementare a Proiectului (UIP)”Reabilitare termică 
Școala Gimnazială „ Ioan Ciurea” Fălticeni prin Programul 
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Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de Investiții3.1, Operațiunea B- Clădiri 
publice”. 

551 oct   07 Privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia, familiei reprezentate de 
dna DUMITRU MĂDĂLINA GABRIELA. 

552 oct   07 Privind încetarea contractului  individual de muncă al dnei 
PĂDURARU OANA-MARIA asistent  personal în cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni. 

553 oct   07 Privind sancționarea disciplinară a dnei RĂDEANU 
MIOARA, inspector , clasa I, gradul profesional superior 
din cadrul Compartimentului mediu, cu retrogradarea în 
gradul profesional principal pe o perioadă de un an. 

554 oct   08 Privind acordarea de ajutor social, în condițiile Legii nr. 
416/2001, familiei reprezentate de dna SUSANU LILIANA. 

555 oct   08 Privind  numirea comisiei de remediere a deficiențelor 
constatate de Camera de Conturi Suceava conform 
Deciziei nr. 23/345 din 05.08.2021. 

556 oct   08 Privind  continuarea plății indemnizației cuvenite numitei 
CRĂCIUN AURICA conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

557 oct   08 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

558 oct   13 Numirea unui curator special pentru minorul  POPOVICI 
VLAD DUMITRU. 

559 oct   13 Privind acordarea gradației domnului PINTICANU MARIUS- 
ANDREI, polițist local, clasa III, gradul profesional asistent 
în cadrul Direcției Poliția Locală din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Fălticeni. 

560 oct   13 Privind  acordarea gradației 4 doamnei ȘODOLESCU 
ALINA-IONIȚĂ, îngrijitor în cadrul Cantinei de ajutor social 
din subordinea primarului municipiului Fălticeni. 

561 oct   13 Privind acordarea gradației 4 domnului TIMOFTE VASILE, 
muncitor calificat I, în cadrul Sectorului amenajare 
teritoriu, spații verzi din subordinea Primarului 
Municipiului Fălticeni. 

562 oct   13 Privind  suspendarea raportului de serviciu a doamnei 
ANANIA IONELA , inspector, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul Direcției de Asistență Socială din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni, pentru creșterea copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani. 

563 oct   13 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor 
numitului PAVEL TUDOR conform Legii448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

564 oct   14 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită minorului 
BURLACU SABIN NICUȘOR, conform 
Legii448/2006,republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 

565 oct   14 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită minorului 
DANILEVICI MATEI, conform Legii448/2006, republicată cu 
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modificările și completările ulterioare. 

566 oct   15 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

567 oct   15 Privind numirea unei comisii care să constate diferența de 
consum real combustibil indicat de computerul de bord și 
cel înscris în cartea tehnică a autoturismului DACIA 
DUSTER. 

568 oct   15 Privind autorizarea încheierii dezbaterii succesiunii și 
numirea unui curator special pentru minora: RUSU ANA-
MARIA. 

569 oct   19 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna MARIN RITA. 

570 oct   19  Privind sancționarea disciplinară a dlui ONEA VASILE, 
polițist local, clasa III, gradul profesional principal din 
cadrul Direcției Poliția Locală, cu retrogradarea în gradul 
profesional asistent pe o perioadă de un an. 

571 oct   21 Privind  încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
PRICOCHI ZAMFIRA conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

572 oct   21 Privind numirea Comisiei de preluare de la Ministerul 
Tineretului și Sportului-Clubul Sportiv Municipal Suceava a 
imobilului care face obiectul H.G.nr.684/2021privind  
actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea 
unui imobil aflat în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului-Clubul 
Sportiv Municipal Suceava în domeniul public al 
Municipiului Fălticeni. 

573 oct   22 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

574 oct   22 Privind reorganizarea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 
„EXTINDERE SECȚIE PNEUMOLOGIE, STRADA CAPORAL 
DIACONIȚA, NR.1-FALTICENI”. 

575 oct   25 Privind încadrarea în muncă, pe perioadă determinată, 
dnei POHOAȚĂ LILIANA , în funcția contractuală de 
asistent personal. 

576 oct   25 Privind promovarea dlui MURARIU COSTELIN funcția 
contractuală de muncitor calificat II din cadrul Bazei de 
Agrement „Nada Florilor” din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

577 oct   25 Privind promovarea dlui PÎNZARU GHEORGHE în funcția 
contractuală de muncitor calificat III din cadrul Muzeului 
Apelor „ Mihai Băcescu” din subordinea primarului 
municipiului Fălticeni. 

578 oct   25 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna COBZARU MIHAELA. 

579 oct   25 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete, copiilor din familii 
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defavorizate. 

580 oct   25 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna URSU-GALAN MARIANA. 

581 oct   25 Privind numirea unui curator special pentru minorul: 
OLARU MIHAI- EUSEBIU. 

582 oct   25  Privind  aprobarea rezultatului evaluării finale a 
managementului Muzeului de Artă” Ion Irimescu” 
Fălticeni. 

583 oct   26 Privind încetarea raportului de serviciu a dlui LOZNICERIU 
COSTICĂ, referent, clasa II, gradul profesional superior din 
cadrul Direcției Poliția Locală din aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Fălticeni. 

584 oct   26 Privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor aferente obiectivelor de investiții ”Extindere 
rețea de canalizare strada caporal Popescu, Municipiul 
Fălticeni, Județul Suceava”. 

585 oct   27 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită minorei 
ABRAMIUC ALEXANDRA MARIA, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

586 oct   27 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită minorei 
URSU MARIA ELENA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

587 oct   27 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna MANTU ANGELICA. 

588 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna TOFAN ELENA. 

589 oct   28 Privind continuarea plății indemnizației cuvenite numitului 
PUNGĂ DUMITRU conform Legii nr.448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

590 oct   28 Privind  continuarea plății indemnizației cuvenită minorei 
IRIMIA MAYA DEMETRA, conform Legii nr.448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentant legal IRIMIA IONUȚ CIPRIAN. 

591 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BOGHEAN MIHAELA ALINA. 

592 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna COJOCARU ELENA. 

593 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna MURARU AURICA LUCIA. 

594 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna CELMARE MARIANA. 

595 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna LAZĂR GABRIELA MIHAELA. 

596 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul SOPON MIHAI IONUT. 

597 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna FANU IRINA. 

598 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna CRIL FLORINA. 

599 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna LĂCĂTUȘ MIHAELA DELIA. 
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600 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna MUNTEANU SIMINA. 

601 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna BLAGA GEORGIANA 
ALEXANDRA. 

602 oct   28 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna APOPEI OLGA SORANA. 

603 oct   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentată de dna TANASA ANA 
NADIA 

604 oct   28 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentată de dna NEGRIȘOIU DIANA 
ELENA. 

605 oct   28 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna AXINTE IOANA DENISA. 

606 oct   28 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
POSTOLACHE ILEANA, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

607 oct   28 Privind  încetarea contractului individual de muncă al dlui 
CERVINSCKI CONSTANTIN, asistent personal  în cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni. 

608 oct   29 Privind  stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei și a cuantumului 
acesteia familiei reprezentate de dnul PORCUS CRISTIAN 
MIHAI. 

609 oct   29 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna ZANCU 
ELENA. 

610 oct   29 Privind încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna GHERMAN 
IRINA. 

611 oct   29 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dna MANTU ANGELICA. 

612 nov   01 Privind stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

613 nov   02 Privind modificarea raportului de serviciu al dlui BEJINARU 
MIRCEA- ALEXANDRU, inspector clasa I, gradul profesional 
asistent din cadrul Unității municipale pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni, prin transfer în interesul serviciului la Primăria 
Municipiului Suceava. 

614 nov   03 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și 
desemnarea expertului cooptat pentru atribuirea 
contractului  având ca obiect” Implementare sistem 
informatic integrat pentru simplificarea procedurilor 
administrative vizând competențele partajate în cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni, județul Suceava, cod SMIS 
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136253. 

615 nov   03 Privind acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, familiei reprezentate de dnul ALBU 
CONSTANTIN. 

616 nov   03 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna IORDACHI MINA. 

617 nov   03 Privind  autorizarea încheierii actului de lichidare a 
regimului comunității legale de bunuri, dezbaterea 
succesiunii ți numirea curatorului special pentru minorii: 
ANTONIU TEOFANA și ANTONIU AUGUSTIN. 

618 nov   04 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință ORDINARĂ. 

619 nov   08 Privind numirea Comisiei de recepție a produselor 
furnizate în cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare 
și alte echipamente necesare desfășurării activității 
didactice on-line în municipiul Fălticeni, județul Suceava, 
cod SMISS 144047 

620 nov   08 Privind  constituirea garanției materiale de bază pentru 
domnul PRISACARU LIVIU- DANIEL, referent în cadrul 
Direcției Administrația Piețelor. 

621 nov   09 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna LUPU MINODORA. 

622 nov   09 Privind acordarea dreptului de ajutor social și la alocație 
de susținere pentru familia reprezentată de dna BOGDAN 
SIMONA. 

623 nov   09 Privind  constituirea Comisiei de concurs care va analiza 
noul proiect de management al domnului BRĂDĂȚANU 
TEODOR, manager al Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, a 
Comisiei de soluționare  a contestațiilor asupra modului 
de respectare a procedurii speciale privind analiza noului 
proiect de management și a secretariatului acestora. 

624 nov   09 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită numitei 
TIMOFTI FLOAREA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

625 nov   10 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință  EXTRAORDINARĂ. 

626 nov   10 Privind încetarea raportului de serviciu al dlui IRIMIA 
GHEORGHE, polițist local, clasa III, gradul profesional 
superior din cadrul Compartimentului ordine, liniște 
publică și pază a bunurilor din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni 

627 nov   10 Privind numirea Comisiei de predare - preluare a 
produselor furnizate în cadrul proiectului” Achiziție de 
tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării 
activității didactice on-line în municipiul Fălticeni, județul 
Suceava, cod SMIS 144047”. 

628 nov   11 Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei 
Rădeanu Mioara inspector, clasa I, gradul profesional 
superior  din cadrul Compartimentului mediu din aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni. 

629 nov   12  Privind  constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și 
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desemnarea expertului  cooptat pentru Achiziția de 
servicii de proiectare și inginerie la întocmirea proiectului 
tehnic și a detaliilor de execuție, a documentațiilor 
tehnice necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor/ 
autorizațiilor și asistență tehnică din partea proiectantului 
și a lucrărilor de construcții pentru proiectul” 
REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM 
ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI”- cod SMISS 
126788. 

630 nov   12 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei reprezentată de dnul ICUTĂ GHEORGHE IULIAN. 

631 nov   12 Privind  modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna TIMOFTE 
MIHAELA. 

632 nov   15 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită numitei 
BOUARU ILEANA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

633 nov   15 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
PASCARIU DUMITRU, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

634 nov   16 Privind aprobarea planului de servicii pentru minorele ILIE 
ANA MARIA și ILIE CĂTĂLINA ELENA. 

635 nov   16 Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale 
Municipiului Fălticeni pe anul 2021. 

636 nov   17 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință  EXTRAORDINARĂ. 

637 nov   17 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului  
UNGUREANU GEORGE conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentant legal tata UNGUREANU MIHAIL. 

638 nov   17 Privind autorizarea Încheierii contractului de donație și 
numirea curatorului special pentru minora: FOCȘA DARIA-
ELENA. 

639 nov   19   Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință  ORDINARĂ. 

640 nov   19 Privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete sociale pentru 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 248/2015 
modificată prin Legea 49/2020. 

641 nov   19 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete, copiilor din familii 
defavorizate. 

642 nov   23 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
CIOBANU LUCREȚIA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

643 nov   23 Privind stabilirea plății  indemnizației cuvenită numitei 
BOTEZ DOCHIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

644 nov   23 Privind stabilirea plății  indemnizației cuvenită numitului 
BORDEIANU ION, conform Legii 448/2006, republicată cu 
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modificările și completările ulterioare. 

645 nov   23 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor cuvenită  
numitei AXINTE DENISA ANAMARIA,  conform Legii 
448/2006, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 

646 nov   23 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna DUMITRIU DANIELA. 

647 nov   23 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna APETREI 
VLADIMIR. 

648 nov   23 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna MARIN RITA. 

649 nov   24 Privind stabilirea indemnizației cuvenită minorului HRIB 
IOAN, conform Legii 448/2006, republicată cu modificările 
și completările ulterioare. 

650 nov   26 Privind stabilirea acordării dreptului  la ajutorul pentru 
încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure din 
Municipiul Fălticeni, care  utilizează pentru încălzirea 
locuinței combustibili solizi sau petrolieri, precum și a 
suplimentelor lunare pentru energie. 

651 nov   26 Privind stabilirea acordării dreptului  la ajutorul pentru 
încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure din 
Municipiul Fălticeni, care  utilizează pentru încălzirea 
locuinței energie electrică, precum și a suplimentelor 
lunare pentru energie. 

652 nov   26 Privind stabilirea acordării dreptului  la ajutorul pentru 
încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure din 
Municipiul Fălticeni, care  utilizează pentru încălzirea 
locuinței gaze naturale, precum și a suplimentelor lunare 
pentru energie. 

653 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței acordat familiei/persoanei singure care utilizează 
pentru încălzirea locuinței gaze naturale, reprezentată de 
domnul APETREI VIOREL. 

654 nov   26 Privind prelungirea suspendării contractului individual de 
muncă al dlui VAMANU VASILE, asistent personal în cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni. 

655 nov   26 Privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna IACOBUȚ 
MARIANA. 

656 nov   26 Privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna CALISTRU 
ELENA ALINA. 

657 nov   26 Privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna CRĂCIUN 
MONICA MARIA. 

658 nov   26 Privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia monoparentală reprezentată de dna MIHAILA 
AILIȘOAIE MARIUȚA 

659 nov   26 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
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susținerea familiei reprezentate de dna HOLOTĂ LARISA. 

660 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de domnul LUPU MIRCEA JENICĂ. 

661 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dnul PAVEL ADRIAN 

662 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dna PRICOP  ELENA. 

663 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dnul HORGA OCTAV. 

664 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dnul IRIMIOAIA VASILE. 

665 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dnul CRISTEA CRISTIAN ADRIAN. 

666 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dna CARP LUCIA. 

667 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dnul FLOREA PETRICĂ. 

668 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dna MIRON MARIA. 

669 nov   26 Privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, acordat familiei/persoanei singure, care 
utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dnul COBZARIU VASILE. 

670 dec    2 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social 
pentru minorii DINUFABRIZIO și  DINU FLAVIUS DIEGO. 

671 dec    2 Privind aprobarea servirii mesei la Cantina de Ajutor Social 
pentru PAVĂL JENICĂ. 

672 dec    2 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la licitația publică având ca obiect închirierea 
imobilului- construcție în suprafață de 32m.p. situat pe 
str. Topitoriei, zona bl.2, proprietatea privată a 
Municipiului Fălticeni în vederea utilizării acestuia ca 
magazie. 
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673 dec     2 Privind încetarea  plății indemnizației de însoțitor numitei 
BUCĂTARU IONICA GABRIELA, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările si completările ulterioare. 

674 dec    2 Privind numirea unei comisii care să constate diferența de 
consum real de combustibil indicat de computerul de bord 
și cel înscris în cartea tehnică a  autoturismelor DACIA 
LOGAN, cu numărul de înmatriculare SV-15-ZHF,  respectiv 
DACIA LOGAN, cu numărul de înmatriculare SV-15-ZHE. 

675 dec    3 Privind  stabilirea procentelor de majorare a salariilor de 
bază acordate persoanelor implicate în pregătirea și 
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri 
europene nerambursabile. 

676 dec   6 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită numitei 
BUTA MARIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

677 dec   6 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor 
numitului ZANCU DUMITRU conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

678 dec   6 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită minorului 
FILOTEANU MATEI PETRU conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentant legal tata FILOTEANU CONSTANTIN  

679 dec   7 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni în ședință EXTRAORDINARĂ. 

680 dec   8 Privind încetarea dreptului de ajutor social al familiei 
reprezentate de dna VARGA CONSTANTIN. 

681 dec   8 Privind acordarea dreptului de ajutor social, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, familiei reprezentate de dna BANGARO 
CLAUDIA. 

682 dec   8 Privind constituirea Comisiei de evaluare a unui bun scos 
din funcțiune din cadrul Direcției tehnice –Sector 
transport- reparații-întreținere. 

683 dec   8 Privind constituirea Comisiei de recepție în terminarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiție „ 
Sistematizarea verticală Spital Municipal Fălticeni ”-
Demolare corp C9-Spital vechi. 

684 dec   8 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
LUPAȘCU VIORICA, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

685 dec   9 Privind acordarea dreptului de ajutor social și la alocație 
de susținere pentru familia reprezentată de dna 
GHERASIM CLAUDIA GABRIELA. 

686 dec   10  Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință  ORDINARĂ. 

687 dec   10 Privind acordarea dreptului  de ajutor social, în condițiile 
Legii nr. 416/2001, familiei reprezentate de dna BIRIȘ 
VIOLETA. 

688 dec   10 Privind  eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC Matthias MD SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca Dacia Sandero. 

689 dec   10 Privind  eliberarea autorizației de transport în regim de 
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taxi a SC Matthias MD SRL Fălticeni. 

690 dec   10 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete, copiilor din familii 
defavorizate. 

691 dec   10 Privind  suspendarea dreptului la stimulentul educațional 
acordat sub formă de tichete sociale pentru 
neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 248/2015 
modificată prin Legea 49/2020. 

692 dec   13 Privind încetarea raportul de serviciu al domnului Scutaru 
OVIDIU-TRAIAN, polițist local, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul compartimentului ordine, liniște 
publică și pază a bunurilor din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Fălticeni 

693 dec   13 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
dna MURARU LUCIA AURICA. 

694 dec 14 Privind  numirea Comisiei de concurs pentru ocuparea 
unui post de medic primar, specialitatea medicină de 
familie din cadrul Direcției de Asistență Socială  
Compartimentul de asistență socio- medicală/Cabinete 
școlare. 

695 dec   16 Privind continuarea plății indemnizației cuvenită minorului 
CIOBANU MIHĂIȚĂ IOAN, conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentant legal tata CIOBANU IONUȚ PETRU. 

696 dec   20 Privind  stabilirea acordării dreptului la ajutorul pentru 
încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure din 
Municipiul Fălticeni, care utilizează pentru încălzirea 
locuinței combustibili solizi sau petrolieri pentru perioada 
01.12.2021-31.03.2021. 

697 dec   20 Privind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea 
locuinței, familiilor și persoanelor singure din Municipiul 
Fălticeni, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze 
naturale. 

698 dec   20 Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru 
încălzirea locuinței, acordat familiei/persoanei singure, 
care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, 
reprezentată de dna LIALIOS RAMONA FLORENTINA. 

699 dec   20 Privind  încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, 
acordat familiei/persoanei singure, care utilizează pentru 
încălzirea locuinței gaze naturale, reprezentată de dnul 
SCUTARU MIHAI. 

700 dec   20 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor numitei 
SAVA MELANIA conform Legii448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

701 dec   20 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
UNGUREANU VASILE, conform Legii 448/2006, republicată 
cu modificările și completările ulterioare. 

702 dec   20 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitului 
BOAMBĂ VASILE, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
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 703 dec   22 Privind  convocarea Consiliului Local  al Municipiului 
Fălticeni în ședință  EXTRAORDINARĂ. 

704 dec   22 Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 
depuse la procedura simplificată organizată pentru 
atribuirea contractului de achiziție având ca obiect 
„REPARAȚII STRĂZI ȘI TROTUARE CU ÎMBRĂCĂMINȚI 
ASFALTICE, BALAST ȘI BETON, REPARAȚII CURENTE PE 
RAZA MUNICIPIULUI FĂLTICENI”. 

705 dec   24 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi, a SC Taxi Blues SRL Fălticeni pentru autovehiculul 
marca PEUGEOT 308. 

706 dec   24 Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL. Fălticeni pentru 
autovehiculul marca RENAULT CLIO. 

707 dec   24  Privind eliberarea autorizației de transport în regim de 
taxi a SC MGH Meridian SRL. Fălticeni pentru 
autovehiculul marca OPEL ASTRA. 

708 dec   27 Privind validarea concursului organizat pentru ocuparea 
funcției contractuale de medic primar, specialitatea 
medicină de familie din cadrul Direcției de asistență 
socială/Compartimentul de asistență socio-
medicală(Cabinete Școlare). 

709 dec   28 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor 
numitului GRIGORAȘ ION conform Legii 448/2006, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 

710 dec   29 Privind stabilirea plății indemnizației cuvenită numitei 
MURARIU MARIA, conform Legii 448/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 

711 dec   29 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de BANGARO CRISTINA 
LILIANA. 

712 dec   29 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
COJOCARU ELENA. 

713 dec   29 Privind modificarea cuantumului alocației pentru 
susținerea familiei reprezentate de dna TOFAN IULIANA 
MONICA. 

714 dec   29 Privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei și a cuantumului acesteia familiei reprezentate de 
BLAGA GEORGIANA. 

715 dec   30 Privind suspendarea raportului de serviciu  doamnei 
NISTOR CĂTĂLINA GABRIELA, inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent din cadrul Compartimentului fond 
funciar din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni, pentru creșterea copilului până la 
împlinirea vârstei de 2 ani. 


