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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea montării de plăcuţe informative pe clădirile 

reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi arhitectural situate în 
municipiul Fălticeni 

 
 

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

- Referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrat la nr. 11560/25.05.2021; 

- Prevederile art. 18, alin 3 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Ordinului nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 
semnalizare a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d si alin.(7) lit. j), art. 139 alin. (1) 
si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 
  Art.1. Se aprobă montarea de plăcuţe informative pe clădirile 

reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi arhitectural situate în 
municipiul Fălticeni, în condiţiile legii. 
  Art.2.  Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va 
asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                  
               
 
                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                         
 
                                                                                          Avizat 
                                                                         Secretar general municipiu  

                                                              jr. Mihaela Busuioc
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea montării de plăcuţe 

informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi 
arhitectural situate în municipiul Fălticeni 

  
Monumentele şi clădirile reprezentative din Municipiul Fălticeni vor putea fi 

identificate cu ajutorul unor plăcuţe inscripţionate în limba română. Însemnele vor 
oferi şi câteva date în legătură cu istoria clădirii respective sau a personalităţii care 
a locuit în acel imobil. 

Propunerea de a monta plăcuţe de identificare a clădirilor importante din 
oraşul nostru a venit din partea Asociaţiei Rotary Club Fălticeni, asociaţie care şi –
a propus în acest an să se ocupe de promovarea municipiului Fălticeni din punct 
de vedere al personalităţilor, istoriei şi legendelor obiectivelor turistice prin mai 
multe activităţi.  

Pe însemnele destinate clădirilor de importanţă locală, dar şi a 
monumentelor istorice va fi o scurtă descriere formată din aproximativ 20 – 40 de 
cuvinte şi unde este cazul, codul din Lista monumentelor istorice. 

Inscripţionarea şi QR codul pot fi incluse pe acelaşi suport sau pot fi 
montate în mod independent pe clădire. Plăcuţele vor fi puse la loc vizibil, de 
preferat lângă numerele poştale de pe clădire sau în alte locuri agreate de 
proprietarii clădirilor. Dacă monumentul este reprezentativ pentru cultura unei 
minorităţi naţionale, alături de informaţiile în limba română, vor exista şi date scrise 
în limba vorbită de minoritatea respectivă. Odată montate însemnele, grija 
menţinerii lor aparţine proprietarilor clădirilor. 

Informaţiile despre clădirile care vor fi marcate prin acest proiect, dar şi 
despre personalităţile locale se vor găsi pe un sit special conceput şi unde 
Asociaţia Rotary Club Fălticeni şi-a propus să mapeze şi obiectivele turistice aflate 
pe întreg teritoriul municipiului şi în zona limitrofă. 

Proiectul de hotărâre prin care se va consfinţi asocierea cu Rotary Club 
Fălticeni va fi supus aprobării în plenul Consiliului Local Fălticeni. 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, vă propun aprobarea proiectului  
privind montarea de plăcuţe informative pe clădirile reprezentative din punct de 
vedere istoric, cultural, arhitectural din municipiul Fălticeni. Cu ajutorul acestora şi 
prin implementarea codului QR pe câteva zeci clădiri importante din municipiu, 
istoria clădirilor oraşului va deveni mult mai accesibilă turiştilor şi localnicilor   

 

 INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Compartiment programe, mass-media şi organizare evenimente 

locale 
 

Nr.  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind montarea de plăcuţe informative 
pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural, 

arhitectural din municipiul Fălticeni 
 

 
Pentru punerea în valoare a zestrei de clădiri reprezentative 

pentru municipiul Fălticeni, dorim ca, în perioada următoare, să 
montăm plăcuţe informative pe mai multe clădiri reprezentative din 
punct de vedere istoric, cultural şi arhitectural sau în care au locuit 
personalităţi marcante ale culturii sau ştiinţei româneşti. 

Prin montarea acestor plăcuţe oricine doreşte, poate afla câteva 
date despre locul respectiv sau despre personalitatea care a locuit în 
acel loc, lucru valabil şi pentru turişti, dar şi pentru fălticeneni. 

În vederea realizării acestui demers, după acordul Consiliului 
Local, în etapa următoare urmează să obţinem acordul proprietarilor 
clădirilor pentru situaţiile în care imobilele respective sunt acum în 
proprietate privată. 

Identificarea personalităţilor şi clădirilor, confecţionarea şi 
amplasarea însemnelor pe clădiri va fi făcută de compartimentele de 
specialitate ale Primăriei Fălticeni, Asociaţia Rotary Club Fălticeni şi a 
voluntarilor care susţin promovarea Municipiului Fălticeni 

Plăcuţele vor avea şi un QR code, în etapa următoarea a acestui 
proiect urmând a fi realizată o hartă culturală interactivă a municipiului 
astfel încât turiştii şi cei pasionaţi de istoria oraşului în care trăiesc să 
poată afla povestea acestor imobile sau date despre personalitatea 
sau personalităţile care a locuit în aceste clădiri. Odată scanat cu un 
smartphone, acest cod îi va trimite pe cei interesaţi către o platformă care 
va conţine informaţii despre istoricul imobilului respectiv sau despre 
personalitatea care a locuit în el. 

Primăria Fălticeni va finanţa confecţionarea plăcuţelor de 

identificare, Asociaţia Rotary Club Fălticeni împreună cu serviciile şi 
compartimentele de specialitate din cadrul UAT Municipiul Fălticeni vor 
contribui cu informaţii, în măsura în care le au, despre clădirile 
reprezentative în care au locuit diverse personalităţi ale oraşului şi cu 
obţinerea avizelor necesare. 

 
Consilier superior, 

             Silviu Buculei  
 


