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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 26.05.2021, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului 

de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea 

montării de plăcuţe informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere 

istoric, cultural şi arhitectural situate în municipiul Fălticeni”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare al 

iniţiatorului.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; 

proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 

registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 06.06.2021: ca 

mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, 

pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; 

la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 

08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea montării de plăcuţe 

informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi 

arhitectural situate în municipiul Fălticeni”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în 

scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică 

până la data de 16.06.2021  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 

0230542056, e-mail: falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,      

 Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc  

                                Responsabil Legea 52/2003 

            Insp. Alexandru Săvescu 
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Nr. 11561/25.05.2021 
                                                                            
                                                                                                                 Proiect 

 
 

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



ROMÂNIA 
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MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 

                                           Nr. 11560/25.05.2021  

 

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 

 


