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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

 

Astăzi, 18 martie 2022, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de 

consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Stabilirea tarifelor pentru 

serviciile medicale efectuate la cererea pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni - 

Serviciul de Radiologie si Imagistică”. 

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

iniţiatorului şi raportul de specialitate al Serviciului impozite şi taxe.  

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 28.03.2022: 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: “Stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale 

efectuate la cererea pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni - Serviciul de 

Radiologie si Imagistică”. 

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 07.04.2022 

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 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.  6848/16.03.2022 

Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale efectuate la cererea 

pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni - Serviciul de Radiologie si 
Imagistică 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
 - referatulul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
6847/16.03.2022; 
 - adresa Spitalului Municipal Falticeni nr. 5994/07.03.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 5, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 
95/2006, privind reforma în domeniul sănatații, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”,art. 136 si art. 139, alin.3, din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
 

                                                                HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se stabilesc tarifele pentru serviciile medicale efectuate la cererea 
pacienților în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - Serviciul de Radiologie si 
Imagistică, după cum urmează: 

 

DENUMIRE EXAMINĂRI RADIOLOGICE ȘI EXPLORĂRI 
FUNCȚIONALE 

PREȚ LEI 

EXAMENE OSTEODENSIMETRIE (DXA)  

DXA – 1 SEGMENT 40 

DXA – 2 SEGMENTE 70 

 
Art.2. Spitalul Municipal Falticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
  INIŢIATOR, 
                        PRIMAR, 
   Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 
 

AVIZAT, 
                                                                      Secretar general municipiu, 

                                                                                        Jr.  Mihaela Busuioc 



   

 

   
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

P R I M A R 
Nr. 6847/16.03.2022 

 
 
 

 

                                                            

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale 

efectuate la cererea pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni – 
Serviciul de Radiologie si Imagistică 

 
 

 
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele 

de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

 
Serviciul de Radiologie și Imagistică medicală din cadrul Spitalului municipal 

este dotat cu un aparat de osteodensiometrie (DXA) performant, care poate veni în 
sprijinul pacienților care au recomandări pentru efectuarea acestor investigații.  

În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local asigură, potrivit competenţei sale 
şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind sănătatea ăn conformitate cu art. 129, alin.7, lit. c. 
  
 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale efectuate la 
cererea pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni – Serviciul de 
Radiologie si Imagistică. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 
 
 
 



    MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                     

    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  

     Nr.  6849/16.03.2022 

 

 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale 
efectuate la cererea pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni - 

Serviciul de Radiologie si Imagistică 
 

 
 

 
 
Serviciul de Radiologie și Imagistică medicală din cadrul Spitalului municipal 

este dotat cu un aparat de osteodensiometrie (DXA) performant, care poate veni în 
sprijinul pacienților care au recomandări pentru efectuarea acestor investigații.  

 
 Având in vedere adresa Spitalului Municipal Falticeni nr. 5994/07.03.2022 prin 
care se solicita Consiliului local aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată 
prestate de către Spitalul Municipal Falticeni, aprobate in ședința Comitetului Director 
și în cea a Consiliului de Administratie, nevoia de finanțare a cheltuielilor spitalului, 
precum și competențele și atribuțiile Consiliului local, propun spre aprobare tarifele 
pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal Fălticeni în 
cadrul Serviciului de Radiologie si Imagistică. 
 
   
 
 

 
Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 


