
Registru pentru evidența hotărârilor adoptate de către 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni 

 

Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

1 07.01.2022 încetarea de drept a 
mandatului de consilier 

local al domnului VASILIU 
IONEL, înainte de 

expirarea duratei normale 
a acestuia 

individual 15 - - 

2 07.01.2022 aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului 

bugetului pe anul 2021  

din excedentul anilor 
precedenţi 

normativ 15 - - 

3 07.01.2022 utilizarea unor sume din 
excedentul anilor 

precedenti 

normativ 15 - - 

4 27.01.2022 aprobarea numărului 
asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap 
pentru anul 2022 

normativ 17 - - 

5 27.01.2022 aprobarea Planului de 
lucrări de interes local, 

întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 

416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu 

modificările şi completările 
ulterioare 

normativ 17 - - 

6 27.01.2022 prelungirea termenului de 
închiriere a unui spaţiu, 
proprietatea publică a  
municipiului Fălticeni, 

situat pe str. Maior Ioan nr. 
1 

individual 15 - 2(dl. cons. 
local Cozmin 
Stoica şi dl. 
cons. local 

Silviu 
Mateiciuc) 

7 27.01.2022 modificarea denumirii unui 
imobil, proprietatea privată 

a Municipiului Fălticeni 

individual 17 - - 

8 27.01.2022 aprobarea accesului 
gratuit  Asociaţiei Clubul 

Sportiv „Şomuz‖ Fălticeni 
şi Clubului Sportiv Şcolar 
„Nicu Gane‖ Fălticeni la 

bazele sportive aparţinând 
domeniului public al 

individual 15 - dl.cons local 
Darabă 

Iulian şi d-na 
cons. local 

Corbu 
Luminiţa nu 

şi-au 
exercitat 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

municipiului Fălticeni dreptul de 
vot 

9 27.01.2022 stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual 
din Primăria municipiului 

Fălticeni şi instituţiile 
subordonate 

normativ 15 - d-na cons. 
local Chirilă 
Gabriela şi 
d-na cons. 
local Corbu 
Luminiţa nu 

şi-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

10 27.01.2022 subapartamentarea 
corpului de proprietate cu 
numărul cadastral 31957-

C1-U20,  proprietate 
privată  a  Municipiului 
Fălticeni și actualizarea 
datelor tehnice la Oficiul 

de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru unitățile 
individuale nou formate 

individual 17 - - 

11 27.01.2022 trecerea unui imobil din 
domeniul public în 
domeniul privat al 

municipiului Fălticeni,  
modificarea denumirii 

construcției cu numărul 
cadastral 40517-C1și 
demolarea parțială a 

acesteia 

normativ 17 - - 

12 27.01.2022 vânzarea cu plata în rate a 
unei locuinţe ANL către 
titularul contractului de 

închiriere 

individual 17 - - 

13 27.01.2022 includerea în domeniul 
privat al Municipiului 

Fălticeni a unei suprafețe 
de teren în vederea 

întabulării/înscrierii cu 
caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 
evidențele de cadastru și 

carte funciară 

individual 17 - - 

14 27.01.2022 demolarea unui imobil 
situat pe str. Maior Ioan, 

nr. 11, proprietatea privată 
a Municipiului Fălticeni 

individual 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

15 27.01.2022 acordul cofinanțării de 2% 
la proiectul ‖Astronomie și 

Ecologie pentru 
Reducerea Abandonului 

Școlar‖(AERAS) în cadrul 
căruia Colegiul ‖Vasile 

Lovinescu‖ Fălticeni are 
calitatea de partener 

normativ 17 - - 

16 27.01.2022 alocarea unor sume pentru 
finanţarea unor cheltuieli 

de capital în anul 2022 

normativ 17 - - 

17 10.02.2022 alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru şedinţa 

extraordinară din data de 
10.02.2022 

individual 14 - dl.cons. local 
Matei 

Gabriel nu 
participă la 

vot 

18 10.02.2022 desemnarea doamnei 
consilier local Amarie 

Mariana în Comisia pentru 
programe de dezvoltare 

economico – socială, 
buget, finanţe, 

administrarea domeniului 
public şi privat al 

municipiului, prestări 
servicii şi comerţ din 

cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni 

individual 15 - d-na cons. 
local Amarie 
Mariana nu 
participă la 

vot 

19 10.02.2022 actualizarea indicatorilor  
tehnico-economici şi a 

devizelor generale privind 
obiectivele de investiţie ‖ 

Construire sală de sport şi 
demolare sală de sport 

existentă – Şcoala 
Gimnazială Ion Irimescu, 
municipiul Fălticeni, str. 

Nicolae Beldiceanu, nr. 23. 
Judeţul Suceava‖ și ‖ 

Construire cantină cu sala 
de mese  - Şcoala 
Gimnazială Mihail 

Sadoveanu, municipiul 
Fălticeni, judeţul Suceava‖ 

individual 16 - - 

20 10.02.2022 modificarea prevederilor 
HCL nr. 59/27.03.2018 

privind aprobarea 
contractării unei finanţări 
rambursabile interne în 

valoare maximă de 

normativ 15 - 1(dl. cons. 
local Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu 
participă la 
dezbateri şi 

nu şi-a 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

10.949.173 lei şi aprobarea 
garantării creditului din 

venituri proprii 

exercitat 
dreptul de 

vot) 

21 10.02.2022 modificarea prevederilor 
HCL nr. 105/06.07.2020 
referitoare la aprobarea 

contractării unei finanţări 
rambursabile interne în 

valoare maximă de 
19.955.933 lei şi aprobarea 

garantării creditului din 
venituri proprii 

normativ 16 - - 

22 10.02.2022 aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a 

devizului general pentru 
obiectivul de investiţii ‖ 

Reabilitare, modernizare, 
consolidare şi extindere 
Baza Nautică Fălticeni‖ 

individual 16 - - 

23 10.02.2022 aprobarea bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 16 - - 

24 10.02.2022 aprobarea contractării în 
continuare a serviciilor 
juridice de consultanţă, 

asistenţă şi reprezentare a 
Muzeului de Artă ―Ion 

Irimescu‖ Fălticeni 

individual 15 - 1(dl.cons. 
local Matei 

Gabriel) 

25 10.02.2022 modificarea devizului 
general al obiectivului de  
investitie „REABILITARE 

REȚEA DE STRĂZI 
URBANE ÎN MUN. 

FĂLTICENI TRONSON I 
(STR. SUCEVEI, B-DUL 
REVOLUȚIEI, STR. 13 

DECEMBRIE, STR. 
DIMITRIE LEONIDA, STR. 

MATEI MILLO, STR. 
REPUBLICII, STR. 

ARMATEI)„ şi a cererii de 
finanțare,  în vederea 

includerii în Programul 
național de investiții 

„Anghel Saligny‖, 
aprobate prin HCL nr. 

192/04.11.2021 

individual 16 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

26 10.02.2022 modificarea devizului 
general al obiectivului de  
investitie „REABILITARE 

REȚEA DE STRĂZI 
URBANE ÎN MUN. 

FĂLTICENI TRONSON II 
(STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. 

CAP. DIACONIȚĂ, STR. 
HUMORULUI, STR. 

PLUGARI, STR. PANDURI 
ŞI B-DUL 2 GRĂNICERI) şi 

a cererii de finanţare în 
vederea includerii în 

Programul național de 
investiții „Anghel Saligny‖, 

aprobate prin HCL nr. 
193/04.11.2021 

individual 16 - - 

27 10.02.2022 modificarea devizului 
general al obiectivului de  
investitie „REABILITARE 
RETEA DE  ALIMENTARE 

CU APA  STRADA ŞTEFAN 
CEL  MARE, MUN. 
FALTICENI , JUD. 

SUCEAVA‖ și a cererii de 
finanțare  în vederea 

includerii în Programul 
național de investiții 

„Anghel Saligny‖, 
aprobate prin HCL nr. 

195/04.11.2021 

individual 16 - - 

28 10.02.2022 modificarea devizului 
general al obiectivului de  
investitie „EXTINDERE 

REŢEA DE CANALIZARE 
PE STRADA PLUTONIER 

IACOB ŞI STRADA 
PICTOR AUREL BĂEŞU‖ şi 

a cererii de finanţare în 
vederea includerii în 

Programul național de 
investiții „Anghel Saligny‖, 

aprobate prin HCL nr. 
198/04.11.2021 

individual 16 - - 

29 10.02.2022 modificarea devizului 
general al obiectivului de  
investitie „REABILITARE 
RETEA DE  ALIMENTARE 

CU APA  STRADA 
ARMATEI  , MUN. 
FALTICENI , JUD. 

individual 16 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

SUCEAVA‖ și a cererii de 
finanțare  în vederea 

includerii în Programul 
național de investiții 

„Anghel Saligny‖, 
aprobate prin HCL nr. 

194/04.11.2021 

30 28.02.2022 rectificarea bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 17 - dl. cons. 
local Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu a 
participat la 
dezbateri și 

nu și-a 
exercitat 

dreptul de 
vot 

31 28.02.2022 desemnarea 
reprezentantului 

Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în 

Comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii 
educaţiei din cadrul 

Colegiului Naţional ―Nicu 
Gane‖ Fălticeni 

individual 18 - - 

32 28.02.2022 aprobarea organizării 
licitaţiei publice deschise 

pentru închirierea spaţiilor 
din incinta Centrului 

medical Fălticeni, situat pe 
strada Ion Creangă, nr. 1, 

proprietatea privată a 
Municipiului Fălticeni 

normativ 18 - - 

33 28.02.2022 aprobarea închirierii prin 
atribuire directă și/sau prin 

licitație publică, în 
condițiile legii, a suprafeței 

de 247,7353 ha teren 
pajiști permanente, 

proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni 

normativ 18 - - 

34 28.02.2022 desemnarea 
reprezentanţilor 

Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în 
comisiile de evaluare a 
probei de interviu din 

cadrul concursului 
organizat pentru ocuparea 

funcţiilor de 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

director/director adjunct 
din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din 

municipiul Fălticeni, 
sesiunea ianuarie – aprilie 

2022 

35 28.02.2022 aprobarea organigramei 
municipiului Fălticeni şi a 

statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate 
al primarului municipiului 
Fălticeni şi ale unităţilor 

subordonate 

normativ 15 - dl. cons. 
local Matei 

Gabriel, dna 
cons. local 

Corbu 
Luminita și 
dna cons. 

local Chirilă 
Violeta nu au 
participat la 
dezbateri și 

nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot  

36 28.02.2022 aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a 

devizului general pentru 
obiectivul de investiţie 

‖Reabilitare pod DN Km 
414+500, str. Sucevei, 
Municipiul Fălticeni‖ 

individual 18 - - 

37 28.02.2022 vânzarea cu plata în rate a 
unor locuinţe ANL către 
titularii contractelor de 

închiriere 

individual 18 - - 

38 28.02.2022 vânzarea cu plata integrală 
a unor locuinţe ANL 

individual 18 - - 

39 28.02.2022 comasarea unor corpuri de 
proprietate înscrise în 

domeniul privat  al  
Municipiului Fălticeni 

individual 18 - - 

40 28.02.2022 preluarea în patrimoniul 
public a bunurilor aferente 
unor obiective de investiții 
ce deservesc sistemul de 

alimentare cu apă și 
canalizare al municipiului 
Fălticeni și transmiterea 

acestora în administrarea 
operatorului regional S.C. 

ACET S.A. Suceava 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

41 28.02.2022 trecerea din  domeniului 
public al Municipiului 

Fălticeni, judeţul Suceava, 
în domeniul privat al 

acestuia, a trei 
imobile(platforme 

asfaltate) 

normativ 

 

18 - - 

42 28.02.2022 modificarea denumirii unui 
imobil, proprietatea privată 

a Municipiului Fălticeni 

individual 18 - - 

43 28.02.2022 iniţierea demersurilor 
privind încheierea unei 

Înţelegeri de Cooperare şi 
Înfrăţire între Municipiul 

Fălticeni, Judeţul Suceava 
şi oraşul Chieri, Italia 

 

normativ 18 - - 

44 28.02.2022 acordarea Avizului 
prealabil de oportunitate 
pentru ― Întocmire PUZ în 

vederea demolării 
construcţiei C1 şi 

construirii unui imobil ( 
D+P+3E), cu spaţiu 
commercial (D+P) şi 

locuinţe colective 
(E1+E2+E3), împrejmuire, 
sistematizare verticală şi 

branşamente utilităţi‖ 
generat de imobilul situat 

în judeţul Suceava, 
intravilanul municipiului 
Fălticeni, strada Sucevei, 
nr. 91. A, identificat prin 

nr. cadastral 41292, 
proprietatea FLOREA 
GRIGORE şi FLOREA 

LIDIEA 

individual 18 - - 

45 28.02.2022 modificarea structurii 
organizatorice a Spitalului 

Municipal Fălticeni 

normativ 15 - dna cons. 
local Edu 
Anca, dna 
cons local 
Cojocaru 

Liliana și dna 
cons. local 

Chirilă 
Violeta nu au 
participat la 
dezbateri și 

nu și-au 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

exercitat 
dreptul de 

vot 

46 28.02.2022 suplimentarea statului de 
funcţii al Spitalului 
Municipal Fălticeni  

 

normativ 15 - dna cons. 
local Edu 
Anca, dna 
cons local 
Cojocaru 

Liliana și dna 
cons. local 

Chirilă 
Violeta nu au 
participat la 
dezbateri și 

nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

47 08.03.2022 actualizarea devizului 
general pentru lucrările 

tehnico-edilitare și 
sistematizarea verticală a 

investiției‖Locuințe pentru 
tineri, destinate închirierii, 
jud. Suceava, municipiul 
Fălticeni, str. Armatei, Nr. 

17, specialiști din 
sănătate‖ 

individual 13 - - 

48 08.03.2022 exercitarea cu caracter 
temporar a atribuțiilor de 
manager al Muzeului de 

Artă ‖ Ion Irimescu‖ 
Fălticeni  

individual 11 - dl. cons. 
local Matei 

Gabriel și d-
na cons. 

local Corbu 
Luminița nu 

și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

49 08.03.2022 rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe 

anul 2022  

normativ 13 - - 

50 28.03.2022 rectificarea bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 18 - - 

51 28.03.2022 modificarea prevederilor 
HCL nr. 105/06.07.2020 
referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări 
rambursabile interne în 

valoare maximă de 
19.955.933 lei și aprobarea 

garantării creditului din 

normativ 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

venituri proprii 

52 28.03.2022 vânzarea cu plata în rate a 
unor locuinţe ANL către 
titularii contractelor de 

închiriere 

individual 18 - - 

53 28.03.2022 vânzarea cu plata integrală 
a unor locuinţe ANL 

individual 18 - - 

54 28.03.2022 repartizarea unei locuinţe 
tip container situată în 

municipiul Fălticeni, str. 
Magazia Gării, nr. 9, ap. 16, 
dnei Adam Mariana – Oana 

individual 18 - - 

55 28.03.2022 repartizarea prin închiriere 
a unei locuințe pentru 

tineri destinate închirierii 

individual 18 - - 

56 28.03.2022 aprobarea organizării 
Programului „Vino cu 50 

de PET-uri/Doze de 
Aluminiu şi poţi planta un 

copăcel de tuia în faţa 
casei, în faţa blocului, în 
faţa şcolii…în Municipiul 

Fălticeni‖ 

normativ 18 - - 

57 28.03.2022 acordarea unui ajutor de 
urgenţă 

individual 18 - - 

58 28.03.2022 aprobarea Ghidului 
solicitanţilor privind 

finanţarea nerambursabilă 
din fonduri publice a 

proiectelor sportive pentru 
anul 2022 

normativ 17 - dl. cons. 
local Darabă 

Iulian – 
Cezar nu și-
a exercitat 
dreptul de 

vot 

59 28.03.2022 aprobarea decontării 
navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 
pentru luna FEBRUARIE 

2022 

individual 15 - dl. cons. 
local Pintilii 
Marius – 

Claudiu, dl. 
cons. local 

Matei 
Gabriel și 
dna Corbu 
Luminița – 

Claudia nu și 
-au exercitat 
dreptul de 

vot 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

60 28.03.2022 includerea în domeniul 
privat al Municipiului 

Fălticeni a unei suprafețe 
de teren în vederea 

întabulării/înscrierii cu 
caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 
evidențele de cadastru și 

carte funciară 

individual 18 - - 

61 28.03.2022 achiziționarea unor 
suprafețe de teren situate 
în extravilanul municipiul 
Fălticeni, județul Suceava 

individual 18 - - 

62 28.03.2022 desemnarea 
reprezentanţilor 

Consiliului local al 
municipiului Fălticeni în 

Consiliul de administraţie 
al Muzeului de Artă „Ion 

Irimescu‖ Fălticen 

individual 18 - - 

63 28.03.2022 transformarea unor funcţii 
publice din aparatul de 

specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni 

normativ 18 - - 

64 28.03.2022 aprobarea studiului de 
oportunitate întocmit în 
vederea concesionării 

directe a unor suprafeţe de 
teren aparţinând 

domeniului privat al 
municipiului 

normativ 18 - - 

65 28.03.2022 trecerea unui 
imobil(construcție și teren) 
din  domeniului public al 

Municipiului Fălticeni, 
judeţul Suceava, în 
domeniul privat și 

schimbarea destinației 
acestuia 

individual 18 - - 

66 28.03.2022 schimbarea destinației 
unor imobile care au făcut 
parte din baza materială a 
unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din 
municipiul Fălticeni a 

căror activitate 
educațională este 

întreruptă de cel puțin 3 

individual 14 - dna cons. 
local Edu 
Anca, dna 
cons local 
Cojocaru 

Liliana, dna 
cons. local 

Chirilă 
Violeta și dl. 
cons. local 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

ani Matei 
Gabriel nu 

au participat 
la dezbateri 
și nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

67 28.03.2022 aprobarea actului  
adițional  la  contractul de  

concesiune nr. 20 / 
20.01.2005 încheiat între  
Municipiul Fălticeni  si  

Cabinet medical individual 
medicină generală - 

dr.Bold Florica 

individual 18 - - 

68 28.03.2022 aprobarea  actelor  
adiționale  la  contractele 

de  închiriere având ca 
obiect spații din 

proprietatea privată a  
Municipiului Fălticeni 

individual 18 - - 

69 28.03.2022 alegerea preşedintelui de 
şedinţă pentru perioada 

aprilie – iunie 2022 

individual 17 - dl. cons. 
local Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu 
își exercită 
dreptul de 

vot 

70 28.03.2022 modificarea prevederilor 
HCL Nr. 170 / 03.11.2020 
referitoare la aprobarea 
actualizării indicatorilor 
tehnico – economici și a 

devizelor generale, precum 
și a devizului general 
centralizator aferent 

proiectului ―Modernizare 
arhitecturală și 

peisagistică a obiectivului 
– Parc Public – Str. Mihai 

Eminescu, Nr. 4‖, 
―Reabilitare termică corp B 

– Muzeul de Artă Ion 
Irimescu‖, ―Restaurare 
Monument Istoric Casa 

Memorială Mihail 
Sadoveanu din Municipiul 

Fălticeni‖, în vederea 
implementării acestuia în 

cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 

-2020, Axa prioritară 13, 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

Obiectiv specific 13.1., 
apelul de proiecte Nr. 
POR/2018/13/13.1/1/7 
REGIUNI (COD NR. 

POR/381/13) 

71 28.03.2022 depunerea proiectului 
„Reabilitare si eficientizare 
termica a clădirii P+1, cu 

destinația de Cladire 
administrativa (primărie) 

amplasata pe strada 
Republicii, nr.13, 

municipiul Fălticeni, 
județul Suceava‖ , in 

cadrul PLANUL NAȚIONAL 
DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ, 
COMPONENTA C5 – 

VALUL RENOVĂRII, AXA 2  
- SCHEMA DE GRANTURI 

PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 
PUBLICE, OPERAȚIUNEA 

B.1: RENOVAREA 
INTEGRATĂ 

(CONSOLIDARE SEISMICĂ 
ȘI RENOVARE 
ENERGETICĂ 
MODERATĂ) A 

CLĂDIRILOR PUBLICE 

individual 18 - - 

72 28.03.2022 depunerea proiectului 
„Reabilitare si eficientizare 
termica a clădirii P+3, cu 

destinația de internat 
(camin C6), amplasata in 

incinta Colegiului 
National‖Nicu Gane‖ , 
Municipiul Fălticeni, 

județul Suceava‖,  prin 
PLANUL NAȚIONAL DE 

REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ, 

COMPONENTA C5 – 
VALUL RENOVĂRII, AXA 2  
- SCHEMA DE GRANTURI 

PENTRU EFICIENȚĂ 
ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 
PUBLICE, OPERAȚIUNEA 

B.1: RENOVAREA 
INTEGRATĂ 

individual 17 - dna cons. 
local Corbu 
Luminița – 
Claudia nu 
își exercită 
dreptul de 

vot 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

(CONSOLIDARE SEISMICĂ 
ȘI RENOVARE 
ENERGETICĂ 
MODERATĂ) A 

CLĂDIRILOR PUBLICE 

73 28.03.2022 comasarea unor corpuri de 
proprietate înscrise în 

domeniul public al 
Municipiului Fălticeni 

individual 18 - - 

74 28.03.2022 dezmembrarea unui 
imobil-teren, proprietatea 

publică a Municipiului 
Fălticeni 

individual 18 - - 

75 07.04.2022 stabilirea măsurilor 
necesare în vederea 

asigurării managementului 
Muzeului de Artă „Ion 

Irimescu‖ Fălticeni 

individual 15 - - 

76 07.04.2022 rectificarea bugetului local 
de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 15 - - 

77 15.04.2022 actualizarea devizului 
general  pentru lucrările 

tehnico-edilitare și 
sistematizarea verticală a 

investiției ‖Locuințe 
pentru tineri, destinate 

închirierii, jud. Suceava, 
municipiul Fălticeni, str. 

Armatei, Nr. 17, specialiști 
din sănătate‖  

individual 13 - - 

78 28.04.2022 aprobarea conturilor 
anuale de execuţie 

bugetară şi a situaţiilor 
financiare pe anul 2021 ale 

Municipiului Fălticeni   

normativ 18 - - 

79 28.04.2022 aprobarea execuţiei 
bugetului Municipiului 

Fălticeni la data de 
31.03.2021 

normativ 18 - - 

80 28.04.2022 privind rectificarea 
bugetului local de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022 

normativ 16 - Corbu 
Luminița 

Claudia și 
Darabă Iuian 
Cezar nu și-
au exercitat 
dreptul de 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

vot 

81 28.04.2022 stabilirea tarifelor pentru 
serviciile medicale 
efectuate la cererea 
pacienților în cadrul 
Spitalului municipal 

Fălticeni - Serviciul de 
Radiologie si Imagistică   

normativ 18 - - 

82 28.04.2022 aprobarea Ghidului de 
eligibilitate pentru 

programul acţiunilor din 
domeniul culturii în 

Municipiul Fălticeni pentru 
anul 2022   

normativ 18 - - 

83 28.04.2022 indexarea cu rata inflației 
in procent de 5.05 % a  
impozitelor şi taxelor 

locale aplicabile în anul 
fiscal 2023 

normativ 17 - 1( Stoica 
Cozmin) 

84 28.04.2022 modificarea tarifelor 
aferente Contractului de 

delegare de gestiune prin 
concesiune, a serviciului 

public de colectare si 
transport a deseurilor 

municipale în Municipiul 
Falticeni 

normativ 18 - - 

85 28.04.2022 aprobarea Acordului de 
cooperare între Municipiul 
Fălticeni, judeţul Suceava 

din România şi Oraşul 
Chieri, Zona Metropolitană 

Torino din Republica 
Italiană   

individual 18 - - 

86 28.04.2022 concesionarea unor 
suprafeţe de teren 

aparţinând domeniului 
privat al municipiului 

Fălticeni 

individual 18 - - 

87 28.04.2022 acordarea Avizului 
prealabil de oportunitate 
pentru ―Întocmire PUZ în 

vederea construirii de 
locuinţe colective 

(P+2E+M), generat de 
imobilul situat în 

individual 14 3(Moroș
anu 

Gabriel, 
Drăgușa

nu 
Octav, 
Gavril 

1(Amarie 
Mariana) 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

intravilanul municipiului 
Fălticeni, str. Răzeșilor 
f.n., identificat prin nr. 

cadastral 39983, 
proprietatea S.C. DARIC 

EVOLUTION S.R.L.‖ 

Elena) 

88 28.04.2022 aprobarea documentaţiei 
de urbanism ‖PUD – PLAN 
URBANISTIC DE DETALIU 
- Întocmire P.U.D. pentru 
―Construire  locuinţă (P), 

anexe, împrejmuire și 
branșamente utilități 

generat de imobilul situat 
în județul Suceava, 

intravilanul municipiului 
Fălticeni, str. Artur 

Gorovei, f.n., identificat 
prin nr. cadastral 41357‖, 

proprietatea Bordea 
Ștefănel și Bordea Maria 

 

normativ 18 - - 

89 28.04.2022 aprobarea decontării 
navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 
pentru luna MARTIE 2022 

individual 15 - Corbu 
Luminița – 
Claudia, dl. 
cons. local 

Darabă 
Iulian – 

Cezar și dl. 
cons. local 

Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 

vot 

90 28.04.2022 vânzarea cu plata integrală 
a unor locuinţe ANL 

individual 18 - - 

91 28.04.2022 vânzarea cu plata în rate a 
unor locuinţe ANL către 
titularii contractelor de 

închiriere 

individual 17 - 1( Stoica 
Cozmin) 

92 28.04.2022 repartizarea prin închiriere 
a unei locuinţe sociale, 

situate în municipiul 
Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, 

sc. B, ap. 2 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

93 28.04.2022 includerea în domeniul 
privat al Municipiului 

Fălticeni a unor suprafețe 
de teren în vederea 

întabulării/înscrierii cu 
caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 
evidențele de cadastru și 

carte funciară 

individual 18 - - 

94 28.04.2022 modificarea Inventarului 
bunurilor imobile 

aparținând domeniului 
privat al Municipiului 

Fălticeni 

normativ 18 - - 

95 28.04.2022 trecerea din domeniului 
public al Municipiului 

Fălticeni, judeţul Suceava, 
în domeniul privat al 

acestuia, a unor imobile 
(teren în suprafață de 1601 
m.p., construcții C1 și C2 – 

puncte TRAFO și C3 – 
centrală 

termică/spălătorie) situate 
pe str. Mihai Eminescu, nr. 

6 

normativ 18 - - 

96 28.04.2022 aprobarea calităţii de 
partener a Municipiului 
Fălticeni la competiţia 

„Cupa Alessia Athletic - 
Junior‖, ediţia I, care se va 
desfăşura în data de 7 mai 

2022 

individual 18 - - 

97 28.04.2022 acceptarea donației unor 
bunuri mobile pentru 
Biblioteca „ Eugen 

Lovinescu‖ Fălticeni 

individual 18 - - 

98 28.04.2022 suplimentarea statului de 
funcţii al Spitalului 
Municipal Fălticeni 

normativ 15 - (Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, 
Chirilă 

Gabriela 
Violeta și 

Edu Anca nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 

vot)  



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

99 28.04.2022 stabilirea destinației de 
bunuri disponibile pentru 
compensare, în condițiile 

legilor speciale, a unor 
terenuri aflate în 

proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni    

normativ 18 - - 

100 16.05.2022 rectificarea bugetului local 
de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 14 - dna cons. 
local, prof. 

Corbu 
Luminița – 
Claudia nu 

și-a exercitat 
dreptul de 

vot 

101 16.05.2022 alocarea de la bugetul 
local a sumei de 

230.868,68 lei 
reprezentând corecție de 

5% din valoarea eligibilă a 
contractului de furnizare 

nr. 24604/02.11.2021 
încheiat între Municipiul 
Fălticeni și S.C.Orange 

România S.A la proiectul 
„Achiziție de tablete 

școlare si alte 
echipamente necesare 
desfășurării activității 

didactice on-line in 
municipiul Fălticeni, 

județul Suceava‖, cod 
SMIS 144047 

normativ 15 - - 

102 16.05.2022 completarea STRATEGIEI 
INTEGRATE DE 

DEZVOLTARE URBANĂ A 
MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
– ORIZONT 2030, aprobate 
prin HCL nr. 90/23.05.2019 

 

normativ 15 - - 

103 16.05.2022 modificarea documentației 
tehnico-economice şi 

actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici, a 

devizelor generale și a 
devizului centralizator 

aferent proiectului 
―CONSTRUIRE 

GRĂDINIŢĂ‖, str. Ion 
Dragoslav, nr. 9, COD 

SMIS 121983 în vederea 

individual 15 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

implementării acestuia în 
cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritara 10, 

Obiectiv specific 
10.1/învăţământ preşcolar, 

POR/10/2017/10/10 
1a/7regiuni (cod apel: 

POR/316/10/1/Creşterea 
gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, 
în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire 

timpurie a 
sistemului/1/Creşterea 

gradului de participare la 
nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, 
în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului) 

104 27.05.2022 conferirea  titlului de 
Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Fălticeni 

pictorului MIHAIL GAVRIL 

individual 16 - - 

105 27.05.2022 vânzarea cu plata integrală 
a unei locuinţe ANL 

individual 16 - - 

106 27.05.2022 vânzarea cu plata în rate a 
unor locuinţe ANL către 
titularii contractelor de 

închiriere 

individual 16 - - 

107 27.05.2022 alocarea de la bugetul 
local a sumei de 25.625 lei 
în vederea organizării unor 

manifestări cultural – 
artistice, religioase, 

comemorative şi sportive 
în perioada 28 mai – 02 

iunie 2022 

normativ 16 - - 

108 27.05.2022 modificarea statului de 
funcţii al Spitalului 

Municipal Fălticeni prin 
suplimentarea şi 

transformarea unor posturi 

normativ 16 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

109 27.05.2022 aprobarea calităţii de 
partener a Municipiului 
Fălticeni în organizarea 
evenimentului pugilistic 

Memorialul „Mihai 
Vasilache‖  - ediţia a IV – a 

normativ 16 - - 

110 27.05.2022 aprobarea Acordului de 
parteneriat între Municipiul 

Fălticeni şi Asociaţia 
„Rotary Club Fălticeni‖ în 

vederea derulării 
proiectului de promovare a 

Municipiului Fălticeni - 
„Împreună susţinem 

promovarea — FĂLTICENI, 
MON AMOUR‖- Ediția a II-a 

normativ 15 - dl. cons. 
local, ing. 
Gabriel 

Moroșanu nu 
și -a 

exercitat 
dreptul de 

vot 

111 27.05.2022 acordarea Avizului 
prealabil de oportunitate 
pentru ―Întocmire PUZ în 
vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe, 

generat de imobilul situat 
în intravilanul municipiului 
Fălticeni, str. Slt. Grigoraș, 

nr. 7, identificat prin nr. 
cadastrale 41628 și 41629, 
proprietatea Blanariu Liviu 
– Gelu și Blanariu Iuliana‖ 

individual 16 - - 

112 27.05.2022 aprobarea decontării 
navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 
pentru luna APRILIE 2022 

normativ 14 - dl. cons. 
local, prof. 

Marius 
Pintilii și dna 
cons. local, 

prof Luminița 
Corbu nu și-
au exercitat 
dreptul de 

vot. 

113 27.05.2022 dezmembrarea/comasarea 
unor imobile, proprietatea 

publică/privată a 
municipiului Fălticeni 

individual 16 - - 

114 27.05.2022 atestarea apartenenței la 
domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni a 
unei suprafețe de teren și 

modificarea anexei la 
Inventarul bunurilor 

aparținând domeniului 
privat 

normativ 16 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

115 27.05.2022 rectificarea bugetului local 
de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 14 - dna cons. 
local, prof. 

Corbu 
Luminița și 
dna cons. 

local 
Cojocaru 

Eugenia nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 

vot 

116 27.05.2022 aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii 
proiectului „ Achiziționare 

sisteme inteligente de 
management urban în 
Municipiul Fălticeni, 

județul Suceava‖, în cadrul 
Planului Național de 

Redresare și Reziliență al 
României, COMPNENTA 

C10 – Fondul local 

normativ 16 - - 

117 27.05.2022 aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii 
proiectului „Achiziționare 

stații de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice în 
Municipiul Fălticeni, 

județul Suceava în cadrul 
Planului Național de 

Redresare și Reziliență al 
României, COMPNENTA 

C10 

normativ 16 - - 

118 27.05.2022 aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii 
proiectului „Construirea 
de locuințe NZeb Plus 

pentru tineri în Municipiul 
Fălticeni, județul Suceava‖ 
în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență 
al României, COMPNENTA 

C10 

normativ 16 - - 

119 27.05.2022 aprobarea cheltuielilor 
aferente proiectului „ 
Închiderea depozitului 
temporar de deșeuri 
municipale Fălticeni, 

normativ 16 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

județul Suceava prin 
implementarea unei 

tehnologii inovatoare‖ 

120 27.05.2022 transformarea unor funcții 
publice din aparatul de 

specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni 

normativ 16 - - 

121 17.06.2022 îndreptarea erorii materiale 

cuprinse în HCL nr. 

33/28.02.2022 

normativ 13 - - 

122 27.06.2022 alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru ședința 

ordinară din data de 27 

iunie 2022 

individual 17 - - 

123 27.06.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 16 - dna cons. 
local Corbu 
Luminița – 
Claudia nu 
își exercită 
dreptul de 

vot 

124 27.06.2022 iniţierea demersurilor 

privind încheierea unei 

Înţelegeri de Cooperare  

între Municipiul Fălticeni, 

Judeţul Suceava din 

România şi Orașul 

Wolomin din Republica 

Polonă   

normativ 17 - - 

125 27.06.2022 iniţierea demersurilor 

privind încheierea unei 

Înţelegeri de Cooperare  

între Municipiul Fălticeni, 

Judeţul Suceava din 

România şi Municipiul 

Soroca din Republica 

Moldova 

normativ 17 - - 

126 27.06.2022 delimitarea zonelor din 

intravilanul și extravilanul 

municipiului Fălticeni și 

încadrarea acestora în 

categoriile de impozitare 

normativ 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

127 27.06.2022 aprobarea depunerii 

documentaţiei la Ministerul 

Antreprenoriatului şi Turis

mului — Direcţia Generală 

Turism pentru iniţierea 

unei hotărâri de Guvern în 

vederea atestării 

Municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava ca 

staţiune turistică de 

interes local 

normativ 17 - - 

128 27.06.2022 aprobarea decontării 

navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 

pentru luna MAI 2022 

individual 16 - dna cons. 
local Corbu 
Luminița – 
Claudia nu 
își exercită 
dreptul de 

vot 

129 27.06.2022 vânzarea cu plata în rate a 

unor locuinţe ANL către 

titularii contractelor de 

închiriere   

individual 17 - - 

130 27.06.2022 vânzarea cu plata integrală 

a unor locuinţe ANL către 

titularii contractelor de 

închiriere 

individual 17 - - 

131 27.06.2022 repartizarea prin închiriere 

a unei locuințe pentru 

tineri destinate închirierii 

individual 17 - - 

132 27.06.2022 includerea în domeniul 

privat al Municipiului 

Fălticeni a unei suprafețe 

de teren în vederea 

întabulării/înscrierii cu 

caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și 
carte funciară   

individual 17 - - 

133 27.06.2022 modificarea prevederilor 

HCL nr. 105/06.07.2020 

referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări 

rambursabile interne în 

normativ 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

valoare maximă de 

19.955.933 lei 

și aprobarea garantării 

creditului din venituri 

proprii 

 

 

134 27.06.2022 transformarea unor funcţii 

publice  

din aparatul de specialitate 

al primarului municipiului 

Fălticeni 

 

normativ 17 - - 

135 27.06.2022 alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru perioada 

iulie – septembrie 2022 

individual 17 - - 

136 06.07.2022 privind organizarea şi 
desfăşurarea Programului 

"Zilele Municipiului 
Fălticeni" – ediţia 

2022 

    

137 06.07.2022 privind alocarea de la 
bugetul local al 

municipiului Fălticeni a 
sumei de 28.637 lei în 

vederea decontării 
cheltuielilor ocazionate de 

vizita delegaţiilor din 
Kėdainiai – Lituania 

și Wołomin - Polonia, la 

Fălticeni, în perioada 19 – 

24 iulie 2022 

    

138 13.07.2022 modificarea și completarea 

prevederilor HCL nr. 

136/06.07.2022 privind  

organizarea şi 

desfăşurarea Programului 

"Zilele Municipiului 

Fălticeni" – ediţia 2022 

    



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

139 13.07.2022 acordarea de premii 

băneşti elevilor şi 

profesorilor acestora care 

au obţinut rezultate 

deosebite la olimpiade şi 

concursuri şcolare în anul 

școlar 2021 – 2022, 

precum și elevilor 

unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din 

municipiul Fălticeni care 

au obținut medii peste 9.50 

la examenul de Evaluare 

Naţională și Bacalaureat – 

2022 

 

 

    

140 13.07.2022 rectificarea bugetului  de 

venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

 

    

141 13.07.2022 modificarea 

prevederilor HCL nr. 

119/27.05.2022 pentru 

aprobarea cheltuielilor 

aferente 

proiectului‖ÎNCHIDEREA 

DEPOZITULUI TEMPORAR 

DE DEȘEURI MUNICIPALE 

FĂLTICENI, JUDEȚUL 

SUCEAVA, PRIN 

IMPLEMENTAREA UNEI 

TEHNOLOGII 

INOVATOARE‖ 

    

142 13.07.2022 aprobarea deplasării în 

Lituania a unei delegații a 

Municipiului Fălticeni, în 

perioada 08 -13 septembrie 

2022  

    



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

143 13.07.2022 modificarea documentației 

tehnico-economice  şi 

actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici, a 

devizelor generale și a 

devizului centralizator 

aferent proiectului 

―CONSTRUIRE 

GRĂDINIŢĂ‖, str. Ion 

Dragoslav, nr. 9, COD 

SMIS 121983 în vederea 

implementării acestuia în 

cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-

2020, Axa Prioritara 10, 

Obiectiv specific 

10.1/învăţământ preşcolar, 

POR/10/2017/10/10 

1a/7regiuni (cod apel: 

POR/316/10/1/Creşterea 

gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire 

timpurie a 

sistemului/1/Creşterea 

gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului) 

    

144 28.07.2022 conferirea titlului de 

Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni 

tenorului Andrei 

Apreotesei - managerul 

Ateneului Naţional Iaşi, 

actriţei Cezara Dafinescu, 

regizorului Dan Tudor, 

actorului Claudiu Bleonţ şi 

preşedintelui Asociaţiei 

Culturale „Grigore Vasiliu 

Birlic‖ - Alexandru Şerban 

individual 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

145 28.07.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 14 - dna cons. 
Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, dna 
cons. local 

Edu Anca și 
dna cons. 

local Chirilă 
Gabriela nu 

si-au 
exercitat 

dreptul de 
vot  

146 28.07.2022 aprobarea calităţii de 

partener a Municipiului 

Fălticeni la Festivalul 

Internaţional de Teatru 

pentru Tineret ―Grigore 

Vasiliu Birlic‖ - ediţia a XII 

– a, care se va desfăşura 

în perioada 22 - 28 august 

2022 

normativ 17 - - 

147 28.07.2022 achiziționarea prin 

negociere directă a 

terenului în suprafață de 

244 m.p. situat pe str. 

Mihai Eminescu, nr. 17 A, 

înscris în Cartea funciară 

nr. 41816 și includerea 

acestuia în domeniul 

public al Municipiului 

Fălticeni, județul Suceava 

individual 17 - - 

148 28.07.2022 vânzarea unor suprafeţe 

de teren aparţinând 

domeniului privat al 

municipiului Fălticeni, cu 

respectarea dreptului de 

preempţiune al 

proprietarilor 

construcţiilor 

individual 15 - 2(dl cons. 
local 

Mateiciuc 
Silviu – 

Nicolae și dl 
cons. local 

Stoica 
Cozmin) 

149 28.07.2022 aprobarea Regulamentului 

de organizare și 

funcționare și al aparatului 

de specialitate al 

primarului municipiului 

Fălticeni, precum și a 

Regulamentului intern al 

normativ 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

acestuia și al serviciilor 

publice de interes local 

150 28.07.2022 modificarea și completarea 

prevederilor HCL 

Nr.173/20.10.2021 de 

predare către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației 

prin Compania Națională 

de Investiții „C.N.I.‖ S.A.,  

pe bază de protocol, a 

amplasamentului teren 

aflat în administrarea 

Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni, 

situat în municipiul 

Fălticeni, str. Nicolae 

Beldiceanu nr.5, în 

suprafață de 3510 mp 

înscris în Cartea Funciară 

nr. 41498, cu număr 

cadastral 41498, liber de 

sarcini, în vederea și pe 

perioada realizării de către 

CNI S.A. a obiectivului de 

investiții „Construire creșă 

medie‖, în cadrul 

programului Național de 

Construcții de interes 

Public și Social, 

Subprogramul ‖Unități și 

instituții de învățământ de 

stat‖ 

individual 17 -  

151 28.07.2022 actualizarea 

Amenajamentului pastoral 

al pajiştilor din municipiul 

Fălticeni 

normativ 17 - - 

152 28.07.2022 aprobarea decontării 

navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 

pentru luna IUNIE 2022 

individual 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

153 28.07.2022 aprobarea Avizului 

prealabil de oportunitate 

pentru „ Întocmire PUZ în 

vederea introducerii 

terenurilor din extravilan în 

intravilan în vederea 

parcelării și  construirii de 

locuințe individuale 

(Sp/Dp+P+1E/M) generat 

de imobilul situat în 

județul Suceava, 

intravilanul și extravilanul 

municipiului Fălticeni, 

strada Caporal Diaconița, 

f.n, identificat prin nr. 

cadastrale 41477 și 39334, 

proprietatea Galan Lucian-

Aurelian și Galan Alina 

individual 17 - - 

154 28.07.2022 acordarea unui  ajutor de 

urgenţă 

individual 17 - - 

155 28.07.2022 aprobarea execuţiei 

bugetului Municipiului 

Fălticenila data de 

30.06.2022 

normativ 17 - - 

156 28.07.2022 transformarea unor posturi 

din cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni 

normativ 14 - dna cons. 
Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, dna 
cons. local 

Edu Anca și 
dna cons. 

local Chirilă 
Gabriela nu 

si-au 
exercitat 

dreptul de 
vot  

157 28.07.2022 acordarea mandatului 

special Președintelui 

Asociației Județene pentru 

Apă și Canalizare Suceava, 

să semneze în numele și 

pe seama Municipiului 

Fălticeni , județul Suceava, 

Actele adiţionale de 

modificare a Actului 

Constitutiv şi a Statutului 

individual 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

Asociaţiei Judeţene pentru 

Apă şi Canalizare Suceava 

158 28.07.2022 asocierea Municipiului 

Fălticeni cu Asociația „ 

Maria Holtzhauser‖ în 

vederea organizării unei 

tabere sociale în 

municipiul Fălticeni 

normativ 17 - - 

159 12.08.2022 comasarea unor corpuri de 

proprietate înscrise în 

domeniul public al  

Municipiului Fălticeni 

individual 14 -  

160 25.08.2022 conferirea  titlului de 

Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni prof. 

univ. dr. Suzana 

Fântânariu 

individual 19 -  

161 25.08.2022 aprobarea Acordului de 
cooperare între 

Municipiul Fălticeni, 
judeţul Suceava din 

România şi Municipiul 
Soroca, Raionul Soroca 
din Republica Moldova 

normativ 19 -  

162 25.08.2022 aprobarea Acordului de 

cooperare între Municipiul 

Fălticeni, judeţul Suceava 

din România şi Oraşul 

Wołomin din Republica 

Polonă 

normativ 19 -  

163 25.08.2022 îndreptarea erorii materiale 

cuprinse în HCL nr. 

86/28.04.2022 

individual 19 -  

164 25.08.2022 inițierea demersurilor 

pentru actualizarea 

Planului Urbanistic 

General al Municipiului 

Fălticeni și a 

Regulamentului local de 

urbanism afferent 

normativ 19 -  



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

165 25.08.2022 actualizarea Inventarului 

terenurilor aparţinând 

domeniului privat al 

municipiului Fălticeni 

pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 

15/2003, cu modificările și 

completările ulterioare 

normativ 19 -  

166 25.08.2022 transformarea unor posturi 

din cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni 

normativ 19 -  

167 25.08.2022 repartizarea unei locuinţe 

tip container situată în 

municipiul Fălticeni, str.                   

Magazia Gării, nr. 9, ap. 10, 

dlui Pădureanu Emil 

Fernando 

individual 19 -  

168 25.08.2022 vânzarea cu plata integrală 

a unor locuinţe ANL 

individual 19 -  

169 25.08.2022 aprobarea documentaţiei 

de urbanism ‖PUD – PLAN 

URBANISTIC DE DETALIU 

- Întocmire P.U.D. pentru 

―Construire  locuinţă 

(P+M), anexă, împrejmuire 

și branșamente utilități 

generat de imobilul situat 

în județul Suceava, 

intravilanul municipiului 

Fălticeni, str. Dr. Ioan 

Tatos, f.n., identificat prin 

nr. cadastral 32402‖, 

proprietatea Urs Iulian și 

Urs Oana – Andreea 

normativ 19 -  

170 25.08.2022 aprobarea documentaţiei 

de urbanism ‖ Întocmire 

PUZ în vederea construirii 

de locuinţe colective 

(P+2E+M)‖, generat de 

imobilul situat în judeţul 

Suceava, intravilanul 

municipiului Fălticeni, 

normativ 19 -  



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

strada Răzeșilor f.n., 

identificat prin nr. 

cadastral 39983, 

proprietatea S.C . DARIC 

EVOLUTION S.R.L.‖ 

171 25.08.2022 rectificarea bugetului  de 

venituri şi cheltuieli pe 

anul 2022 

 

normativ 16 - (dl Pintilii 
Marius, dna 

Corbu 
Luminița și dl 

Darabă 
Iulian nu    

si-au 
exercitat 
dr.de vot) 

172 25.08.2022 asocierea Municipiului 

Fălticeni cu Asociația 

Națională Cultul Eroilor 

„Regina Maria‖ – Filiala 

Județeană Suceava, în 

vederea realizării în comun 

a unor acțiuni educativ – 

patriotice și omagiale 

ocazionate de împlinirea 

unui secol de la dezvelirea 

Statuii eroilor Regimentul 

2 Grăniceri din municipiul 

Fălticeni 

normativ 19 -  

173 25.08.2022 includerea în domeniul 

privat al Municipiului 

Fălticeni a unor bunuri 

imobile în vederea 

întabulării/înscrierii cu 

caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și 

carte funciară 

individual 19 -  

174 25.08.2022 acordarea Avizului 

prealabil de oportunitate 

pentru „Introducere teren 

din extravilan în intravilan 

în vederea construirii: 

stație PECO, spălătorie și 

spațiu comercial și 

locuințe tip duplex, prin 

întocmire P.U.Z‖ generat 

de imobilul situat în 

individual 19 -  



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

județul Suceava, 

extravilanul și intravilanul 

municipiului Fălticeni, 

strada Tudor Vladimirescu, 

F.N, identificat prin nr. 

cadastral 33674, 

proprietatea S.C „WOOD 

CHIPPER‖ S.R.L. 

175 25.08.2022 modificarea prevederilor 

HCL nr. 105/06.07.2020 

referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări 

rambursabile interne în 

valoare maximă de 

19.955.933 lei 

și aprobarea garantării 

creditului din venituri 

proprii 

normativ 19 -  

176 25.08.2022 revocarea dreptului de 

administrare al Spitalului 

Municipal Fălticeni asupra 

unor imobile situate pe 

Aleea Nucului, f.n.  și 

trecerea acestora din  

domeniul public al 

Municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, în 

domeniul privat al acestuia 

normativ 19 -  

177 16.09.2022 alocarea de la bugetul 

local a sumei de 18.000 lei 

în vederea organizării în 

data de 17 septembrie 

2022  a evenimentului 

cultural din cadrul 

proiectului de promovare a 

Municipiului Fălticeni „ 

Împreună susținem 

promovarea – Fălticeni, 

Mon Amour‖ – ediția a II-a 

 

normativ 11 - dl. cons. 
local, ing. 
Moroșanu 

Gabriel și dl. 
cons. local, 

ing. 
Drăgușanu 

Octav – 
Anton nu și-
au exercitat 
dreptul de 

vot. 

178 20.09.2022 alegerea președintelui de 

ședință pentru ședința 

extraordinară din data de 

individual 14 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

20 septembrie 2022 

179 20.09.2022 aprobarea proiectului 

―Înființarea și dotarea unui 

centru de colectare prin 

aport voluntar în 

Mun.Falticeni-Runda I‖, în 

cadrul apelului de proiecte 

cu titlul 

PNRR/2022/C3/S/I.1.A, 

Componenta C3-

Managementul deseurilor, 

pentru subinvestiția I1.A 

Înființarea de centre de 

colectare prin aport 

voluntar din Planul 

National de Redresare si 

Rezilienta (PNRR), 

investiția I1. „Dezvoltarea, 

modernizarea și 

completarea sistemelor de 

management integrat al 

deșeurilor municipale la 

nivel de județ sau la nivel 

de orașe/comune‖, 

componenta 3. 

Managementul deșeurilor 

normativ 14 - - 

180 27.09.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 15 - Matei 
Gabriel, 
Corbu 

Luminița – 
Claudia și  

Daraba 
Iulian – 

Cezar nu au 
participat la 
dezbateri și 

nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

181 27.09.2022 alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru perioada 

octombrie – decembrie 

2022 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

182 27.09.2022 vânzarea cu plata integrală 

a unor locuinţe ANL 

individual 18 -  

183 27.09.2022 vânzarea cu plata în rate a 

unor locuinţe ANL către 

titularii contractelor de 

închiriere 

individual 18 -  

184 27.09.2022 participarea Municipiului 

Fălticeni în calitate de 

partener, împreună cu 

unităţile de învăţământ 

liceal, la organizarea 

Balului Bobocilor 2022 

individual 15 - Matei 
Gabriel, 
Corbu 

Luminița – 
Claudia și  

Daraba 
Iulian – 

Cezar nu au 
participat la 
dezbateri și 

nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

 

185 27.09.2022 aprobarea cuantumului 

lunar al burselor de care 

beneficiază elevii din 

învăţământul 

preuniversitar de stat din 

Municipiul Fălticeni  în 

anul şcolar 2022 - 2023 

 

normativ 14 - Matei 
Gabriel, 
Corbu 

Luminița – 
Claudia, 
Pintilii 

Marius - 
Claudiu și 

Daraba 
Iulian – 

Cezar nu au 
participat la 
dezbateri și 

nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

 

186 27.09.2022 stabilirea impozitului/taxei 

pe clădiri pentru anul 2023 

normativ 18 - - 

187 27.09.2022 privind modificarea și 

completarea prevederilor 

HCL nr. 155/27.09.2021 

privind desemnarea 

reprezentanţilor 

Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni în 

consiliile de administraţie 

ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

de stat din municipiul 

Fălticeni 

188 27.09.2022 aprobarea înființării unui 

Punct de Informare și 

Promovare Turistică în 

Municipiul Fălticeni 

normativ 18 - - 

189 27.09.2022 privind închirierea unui 

spațiu din proprietatea 

privată a Municipiului 

Fălticeni, situat în incinta 

imobilului din str. Ion 

Creangă, nr. 1, domnului 

BOGDAN GHEORGHIU, 

deputat al Partidului 

Național Liberal, în 

vederea organizării și 

funcționării biroului 

parlamentar al acestuia 

individual 17 - 1(Drăgușanu 
Octav – 
Anton) 

190 27.09.2022 modificarea unor suprafețe 

de teren atribuite 

beneficiarilor Legii nr. 

15/2003, cu modificările și 

completările ulterioare 

individual 18 - - 

191 27.09.2022 darea în administrarea 

Spitalului Municipal 

Fălticeni a unor spații cu 

destinație medicală 

aparținând domeniului 

privat al Municipiului 

Fălticeni situate în incinta 

Centrului Medical Fălticeni 

individual 15 - Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, 
Chirilă 

Gabriela – 
Violeta și 
Edu Anca 

192 27.09.2022 comasarea/dezmembrarea 

unor corpuri de proprietate 

înscrise în domeniul privat 

al Municipiului Fălticeni 

individual 18 -  

193 27.09.2022 stabilirea tarifelor 

maximale de distanță 

pentru activitatea de 

transport în regim de taxi 

de la nivelul municipiului 

Fălticeni 

normativ 17 - Stoica 
Cozmin 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

194 27.09.2022 acordarea Avizului 

prealabil de oportunitate 

pentru „Întocmire PUZ în 

vederea etajării, 

mansardării și schimbării 

de destinație din punct de 

vedere termic în bloc de 

locuințe cu spațiu 

comercial la parter‖, 

generat de imobilul situat 

în județul Suceava, 

intravilanul municipiului 

Fălticeni, Aleea 

Trandafirilor, f.n., 

identificat prin nr. 

Cadastral 34971, 

proprietatea S.C. 

HAIDUCUL S.R.L. 

individual 18 -  

195 27.09.2022 acordarea Avizului 

prealabil de oportunitate 

pentru „ Introducere teren 

din extravilan în intravilan 

în vederea construirii de 

locuințe (D+P+1E+M) 

generat de imobilul situate 

în județul Suceava, 

extravilanul și intravilanul 

municipiului Fălticeni, str. 

Slt. Grigoraș, f.n., 

identificat prin nr. 

cadastral 41639, 

proprietatea Stan 

Alexandru – Cosmin și 

Alexandra, Rădulescu 

Alexandru și Liliana, 

Coman Gheorghe – Cătălin 

și Mihaela, Scutaru Ionuț 

individual 17 - Drăgușanu 
Octav - 
Anton 

196 27.09.2022 actualizarea indicatorilor 

tehnico – economici şi a 

devizului general al 

investiției „Asfaltare străzi 

în municipiul Fălticeni str. 

Magazia Gării - parţial, str. 

Aleea Teilor - parţial şi str. 

normativ 18 -  



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

Costică Arteni – parţial‖  

197 27.09.2022 asocierea Municipiul 

Fălticeni cu Clubul 

Copiilor Fălticeni în 

vederea organizării unor 

concursuri şcolare 

interjudeţene 

individual 18   

198 12.10.2022 aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii 

proiectului ‖Sistem de 

supraveghere video in 

Municipiul Fălticeni, 

judetul Suceava‖ în cadrul 

PNRR/2022/C10/1/I.1.2- 

Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de 

management urban/local) 

    

199 12.10.2022 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului 

general pentru obiectivul 

de investiție ‖Schimbare 

învelitoare și șarpantă 

pentru clădirea 

administrativă, situată pe 

str. Aleea Nucului, f.n., din 

municipiul Fălticeni‖ 

    

200 12.10.2022 aprobarea deplasării în 

Italia – orașul Chieri, 

provincia Torino a unei 

delegații a Municipiului 

Fălticeni, în perioada 11 -

15 noiembrie 2022 

    

201 12.10.2022 modificarea devizului 

general și a indicatorilor 

tehnico – economici, 

aprobarea Documentației 

de avizare a lucrărilor de 

intervenții și aprobarea 

contribuției de la bugetul 

local, la obiectivul de 

investiție „Reabilitare rețea 

    



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

de străzi urbane în 

municipiul Fălticeni, 

Tronson I (str. Sucevei, 

Bdul Revoluției, str. 13 

Decembrie, str. Dimitrie 

Leonida, str. Matei Millo, 

str. Republicii, str. 

Armatei), inclus în 

Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny‖, 

aprobate prin HCL nr. 

25/10.02.2022 

202 12.10.2022 actualizarea indicatorilor 

tehnico -economici ai 

proiectului „REABILITARE, 

EXTINDERE SI 

MODERNIZARE SISTEM 

DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

MUNICIPIUL FALTICENI ‖ 

și a devizului general la 

faza DTAC 

    

203 28.10.2022 aprobarea execuției 

bugetului Municipiului 

Fălticeni la data de 

30.09.2022 

normativ 17 - - 

204 28.10.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 17 - - 

205 28.10.2022 aprobarea organigramei şi 

a statului de funcţii al 

Spitalului Municipal 

Fălticeni 

normativ 14 - Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, 
Chirilă 

Gabriela – 
Violeta și 

Edu Anca nu 
au participat 
la dezbateri 
si nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

206 28.10.2022 aprobarea studiului de 

oportunitate întocmit în 

vederea concesionării 

directe a unor suprafeţe de 

teren aparţinând 

domeniului privat al 

municipiului Fălticeni 

normativ 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

207 28.10.2022 aprobarea organizării 

licitaţiei publice deschise 

pentru închirierea unor 

spaţii din incinta Centrului 

medical Fălticeni, situat pe 

strada Ion Creangă, nr. 1, 

proprietatea privată a 

Municipiului Fălticeni 

normativ 17 - - 

208 28.10.2022 aprobarea înființării  unui 

Centru Local de Informare 

și Promovare Turistică  în 

subordinea Consiliului 

Local al Municipiului 

Fălticeni și depunerea 

documentației la Ministerul 

Antreprenoriatului și 

Turismului în vederea 

acreditării 

normativ 17 - - 

209 28.10.2022 vânzarea cu plata integrală 

a unei locuinţe ANL 

individual 17 - - 

210 28.10.2022 aprobarea decontării 

navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 

pentru luna SEPTEMBRIE 

2022 

individual 15 - Corbu 
Luminița 

Claudia și 
Pintilii 

Marius – 
Claudiu nu 

au participat 
la dezbateri 
si nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

211 28.10.2022 includerea în Inventarul 

bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat 

al Municipiului Fălticeni a 

unor suprafețe de teren în 

vederea 

întabulării/înscrierii cu 

caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și 

carte funciară 

individual 17 - - 

212 28.10.2022 modificarea și completarea 

prevederilor H.C.L. nr. 127/ 

27.06.2022 pentru 

aprobarea depunerii 

documentaţiei la Ministerul 

normativ 17 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

Antreprenoriatului şi Turis

mului — Direcţia Generală 

Turism pentru iniţierea 

unei hotărâri de Guvern în 

vederea atestării 

Municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava ca 

staţiune turistică de 

interes local   

213 28.10.2022 aprobarea actului adițional 

nr. 2 la contractul de 

concesiune încheiat între 

Municipiul Fălticeni și S.C. 

SIMOS CAFE S.R.L. 

Fălticeni 

individual 17 - - 

214 28.10.2022 atestarea apartenenței la 

domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni a 

unei suprafețe de teren și 

modificarea anexei la 

Inventarul bunurilor 

aparținând domeniului 

privat 

normativ 17 - - 

215 28.10.2022 trecerea unor imobile din 

domeniului public al 

Municipiului Fălticeni, 

judeţul Suceava, în 

domeniul privat al acestuia 

și aprobarea demolării 

construcției înscrise în 

evidențele de carte 

funciară nr. 36869 

individual 17 -  

216 28.10.2022 organizarea în perioada 29 

– 30 octombrie 2022 a 

evenimentului  

„Târgul  Mărului‖ - ediția a 

XVII-a 

 

normativ 17 - - 

217 07.11.2022 asocierea Municipiul 

Fălticeni cu Clubul 

Copiilor Fălticeni în 

vederea asigurării 

participării trupei de dans 

modern la concursul 

„Ritm, dans, fantezie‖ 

organizat la Targu Mureș, 

individual 16 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

în perioada 18 – 20 

noiembrie 2022 

218 07.11.2022 aprobarea unor cheltuieli 

ocazionate de deplasarea 

în Italia – orașul Chieri, 

provincia Torino a unei 

delegații artistice a 

municipiului Fălticeni, în 

perioada 10 -16 noiembrie 

2022 

individual 16 - - 

219 22.11.2022 aprobarea proiectului „ 

REDUCEREA RISCULUI 

DE INFECȚII 

NOSOCOMIALE  ÎN 

SPITALUL MUNICIPAL 

FĂLTICENI‖ și a 

cheltuielilor legate de 

acesta în cadrul PLANULUI 

NAȚIONAL DE 

REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ – Pilonl V: 

Sănătate și reziliență 

instituțională, 

COMPONENTA: 12 – 

Sănătate, INVESTIȚIA: 2. 

Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice, 

Investiția specifică: 12.4 

Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului 

de infecții nosocomiale 

individual 10 - Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, Edu 
Anca și 
Chirilă 

Gabriela - 
Violeta 

220 28.11.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia și 

Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu 
au participat 
la dezbateri 
și nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

221 28.11.2022 aprobarea organizării 

Concursului de colectare 

selectivă ― Participă 

activ…colectează selectiv‖ 

în unităţile de învăţământ 

normativ 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia și 

Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

din Municipiul Fălticeni – 

ediţia a VIII – a, în anul 

şcolar 2022 – 2023 

au participat 
la dezbateri 
și nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

222 28.11.2022 vânzarea cu plata integrală 

a unei locuinţe ANL 

individual 18 - - 

223 28.11.2022 repartizarea unei locuinţe 

tip container situată în 

municipiul Fălticeni, str. 

Magazia Gării, nr. 9, ap. 11, 

dnei Marin Cristina - 

Roxana 

individual 18 - - 

224 28.11.2022 aprobarea Listei de 

priorităţi în vederea 

repartizării locuinţelor 

sociale în anul 2023 

individual 18 - - 

225 28.11.2022 aprobarea organizării 

licitaţiei publice deschise 

pentru închirierea unor 

suprafețe de teren situate 

în incinta Colegiului 

„Vasile Lovinescu‖ 

Fălticeni, Școlii Gimnaziale 

„Mihail Sadoveanu‖ 

Fălticeni și Școlii 

Gimnaziale „Ion Irimescu‖ 

Fălticeni, proprietatea 

publică a municipiului 

Fălticeni, în vederea 

amenajării unor spații 

comerciale provizorii 

normativ 18 - - 

226 28.11.2022 aprobarea organizării şi 

desfăşurării unor 

manifestări cultural – 

artistice şi comemorative 

în perioada 1 – 31 

decembrie 2022 

normativ 18 - - 

227 28.11.2022 transformarea unor posturi 

din cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni 

individual 15 - Cojocaru 
Eugenia – 

Liliana, 
Chirilă 

Gabriela – 
Violeta și 

Edu Anca nu 
au participat 
la dezbateri 
si nu și-au 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

exercitat 
dreptul de 

vot 

228 28.11.2022 atribuirea în folosință 

gratuită a unor suprafețe 

de teren, proprietatea 

privată a municipiului 

Fălticeni, în condițiile Legii 

nr. 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei 

locuințe proprietate 

personală, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare - 

individual 18 - - 

229 28.11.2022 concesionarea directă a 

unor suprafeţe de teren 

aparţinând domeniului 

privat al municipiului 

Fălticeni 

individual 18 - - 

230 28.11.2022 darea în administrarea 

Școlii Gimnaziale ‖Ion 

Irimescu‖ Fălticeni a unui 

imobil(construcție și teren 

aferent) aparținând 

domeniului public al 

Municipiului Fălticeni 

individual 18 - - 

231 28.11.2022 aprobarea trecerii unor 

bunuri aparţinând 

Serviciului public de 

alimentare cu apă şi 

canalizare din municipiul 

Fălticeni din domeniul 

public al municipiului 

Fălticeniîn domeniul privat 

al acestuia, în vederea 

scoaterii din funcţiune, 

casării şi valorificării 

acestora 

individual 18 - - 

232 28.11.2022 includerea în Inventarul 

bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat 

al Municipiului Fălticeni a 

unei suprafețe de teren în 

vederea 

întabulării/înscrierii cu 

individual 18 -  



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și 

carte funciară 

233 28.11.2022  atestarea apartenenței la 

domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni a 

unor suprafețe de teren 

normativ 18 - - 

234 28.11.2022 aprobarea decontării 

navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 

pentru luna OCTOMBRIE 

2022 

 

individual 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia și 

Pintilii 
Marius – 

Claudiu nu 
au participat 
la dezbateri 
și nu și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 

235 13.12.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia, 
Pintilii 

Marius-
Claudiu 

Mateiciuc 
Silviu – 

Nicolae nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 
vot   

 

236 13.12.2022 modificarea și completarea 

prevederilor art. 2 din HCL 

nr. 226/28.11.2022 privind 

aprobarea organizării şi 

desfăşurării  unor 

manifestări cultural – 

artistice şi comemorative 

în perioada 1 – 31 

decembrie 2022 

normativ 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia, 
Pintilii 

Marius-
Claudiu 

Mateiciuc 
Silviu – 

Nicolae nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 
vot   

 

237 13.12.2022 aprobarea listei cu 

sportivii şi 

profesorii/antrenorii care 

vor fi premiaţi în cadrul 

ediţiei a V – a a Galei de 

Excelenţă 

individual 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia, 
Pintilii 

Marius-
Claudiu 

Mateiciuc 
Silviu – 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

Nicolae nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 
vot   

 

238 21.12.2022 aprobarea execuției 

bugetului Municipiului 

Fălticeni la data de 

30.11.2022 

normativ 18 - - 

239 21.12.2022 aprobarea organizării 

licitaţiei publice deschise 

pentru închirierea unui 

imobil, proprietate privată 

a municipiului Fălticeni, 

situat în municipiul 

Fălticeni, str. Ana 

Ipătescu, nr. 285 

normativ 18 - - 

240 21.12.2022 organizarea reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din 

municipiul Fălticeni pentru 

anul şcolar 2023 - 2024 

normativ 15 - Corbu 
Luminița – 
Claudia, 
Pintilii 

Marius-
Claudiu 
Matei – 

Gabriel nu 
și-au 

exercitat 
dreptul de 
vot   

 

241 21.12.2022 modificarea taxelor privind 

folosirea locurilor publice 

şi prelungirea termenului 

de închiriere a terenurilor 

şi spaţiilor situate în 

Bazarul şi Piaţa 

Agroalimentară Fălticeni 

normativ 18 - - 

242 21.12.2022 stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale aplicabile în 

anul fiscal 2023 

normativ 18 - - 

243 21.12.2022 transformarea unor posturi 

din cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni 

individual 15 - Cojocaru 
Eugenia, 
Chirilă 

Gabriela și 
Edu Anca nu 

și-au 
exercitat 

dreptul de 
vot 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

244 21.12.2022 prelungirea termenului de 

închiriere a terenurilor 

proprietate publică a 

municipiului Fălticeni pe 

care sunt amplasate 

construcţii metalice 

provizorii 

individual 18 - - 

245 21.12.2022 desemnarea 

reprezentanților 

Consiliului Local al 

municipiului Fălticeni în 

Comisia de evaluare a 

performanțelor 

profesionale individuale 

ale secretarului general al 

municipiului Fălticeni 

individual 18 - - 

246 21.12.2022 vânzarea cu plata în rate a 

unor locuinţe ANL către 

titularii contractelor de 

închiriere 

individual 18 - - 

247 21.12.2022 organizarea licitaţiei 

publice deschise pentru 

vânzarea suprafeţei de 118 

m.p. teren, înscris în C.F. 

41027 – UAT Fălticeni, 

proprietatea privată a 

municipiului Fălticeni, 

situat în municipiului 

Fălticeni, str. Ana 

Ipătescu, nr. 22 

normativ 18 - - 

248 21.12.2022 prelungirea termenului de 

folosinţă gratuită a 

spaţiului situat pe str. 

Republicii nr. 1, 

proprietatea publică a 

Municipiului Fălticeni, 

către Asociaţia 

Nevăzătorilor din România 

- Filiala Judeţeană 

Suceava 

individual 18 - - 

249 21.12.2022 dezmembrarea unui 

imobil, proprietatea 

publică a municipiului 

Fălticeni 

individual 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

250 21.12.2022 aprobarea Planului anual 

de evoluție a tarifelor 

revizuit, conform 

rezultatelor analizei cost – 

beneficiu revizuită în baza 

HG 379/2020, pentru 

Proiectul regional 

„Dezvoltarea infrastructurii 

de apă și apă uzată din 

județul Suceava, în 

perioada 2014 – 2020‖ și 

mandatarea 

reprezentantului UAT 

Municipiul Fălticeni să 

susțină și să voteze în 

Adunarea Generală a 

Asociației Județene pentru 

Apă și Canalizare Suceava 

(AJAC Suceava) aprobarea 

Planului anual de evoluție 

a tarifelor revizuit, precum 

și aprobarea modificării 

Contractului de delegare a 

gestiunii prin încheierea 

Actului aditional nr. 6 la 

Contract 

normatv 18 - - 

251 21.12.2022 aprobarea RAPORTULUI 

pentru ajustarea prețurilor 

din cadrul Devizului 

General al proiectului 

„Dezvoltarea infrastructurii 

de apă și apă uzată din 

județul Suceava, în 

perioada 2014 – 2020‖, în 

conformitate cu HG 

379/2020, precum și a 

indicatorilor tehnico – 

economici revizuiți 

normativ 18 - - 

252 21.12.2022 aprobarea valorii 

actualizate a investițiilor 

conform HG 379/2020 

aferente UAT Municipiul 

Fălticeni și a participării 

Consiliului Local al 

municipiului Fălticeni la 

cofinanțarea Proiectului 

normativ 18 - - 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

regional „ Dezvoltarea 

infrastructurii de apă și 

apă uzată din județul 

Suceava, în perioada 2014 

– 2020‖ 

253 21.12.2022 includerea în Inventarul 

bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat 

al Municipiului Fălticeni a 

două imobile-construcții și 

darea acestora în 

administrarea Direcției de 

utilități publice, instituție 

publică de interes local cu 

personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului 

Local al municipiului 

Falticeni 

individual 18 - - 

254 21.12.2022 includerea în Inventarul 

bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat 

al Municipiului Fălticeni a 

unor suprafețe de teren în 

vederea 

întabulării/înscrierii cu 

caracter definitiv a 

dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și 

carte funciară și 

actualizarea datelor 

tehnice cadastrale 

conform H.C.L. nr. 

117/18.12.2008 și H.C.L. nr. 

56/24.06.2010 

individual 18 - - 

255 21.12.2022 alegerea președintelui de 

ședință pentru perioada 

ianuarie – martie 2023 

individual 18 - - 

256 21.12.2022 rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

normativ 18 - - 

257 21.12.2022 aprobarea decontării 

navetei personalului 

didactic şi didactic auxiliar 

pentru luna NOIEMBRIE 

2022 

individual 16 - Corbu 
Luminița – 
Claudia și 

Pintilii 
Marius-

Claudiu nu 
și-au 

exercitat 



Nr. 
crt. 

Data 
adoptării 

Titlul hotărârii Caracterul 
hotarârii 

VOTURI 

  Hotărâre privind  Pentru Contra Abţineri  

dreptul de 
vot 

 


