ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial D+P+E+M”, str.Sucevei, f.n., Municipiul
Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 16654/19.08.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii,
înregistrat la nr. 16655/19.08.2014;
- cererea domnilor Cojocaru Marius şi Rusu Mihai înregistrată la nr.
16082/08.08.2014;
În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e si art. 47 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – în
vederea construirii unui spaţiu comercial D+P+E+M”, str.Sucevei, f.n., Municipiul Fălticeni,
proprietatea numiţilor Cojocaru Marius şi Rusu Mihai, prevăzută în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuinţe”, str. Cuza Vodă, nr. 7, Municipiul Fălticeni

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 16656/19.08.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii,
înregistrat la nr. 16657/19.08.2014;
- cererea domnului Gavrilovici George-Lucian, înregistrată la nr. 16059/07.08.2014;
În baza prevederilor art. 25, art. 47, art. 50 şi a pct. 10 din anexa nr. 1 la Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e si art. 47 din Legea
nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – în
vederea construirii de locuinţe”, str. Cuza Vodă, nr. 7, Municipiul Fălticeni, proprietatea
domnului Gavrilovici George-Lucian, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului
Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe terenul
concesionat în suprafaţă de 90 m.p. – str.Sucevei, f.n.,
concesionar S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 16871 /20.08.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat
la nr. 16872/20.08.2014;
- cererea depusă de către S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni, prin administrator
Roman Dumitru, înregistrată sub nr. 14448/15.07.2014;
În temeiul prevederilor art. 32, alin. 4 şi art. 50 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit „c”, art. 45, alin. 2, lit.
e şi art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se acordă Avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului
Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe terenul
concesionat în suprafaţă de 90 m.p. – str.Sucevei, f.n., concesionar S.C. ALCOOR S.R.L.
Fălticeni - prin administrator Roman Dumitru, aviz care este prevăzut în anexa la prezenta
hotărâre.
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciului
urbanism şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al
Municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 16919/21.08.2014;
- referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 16920/21.08.2014;
- prevederile H.C.L. nr. 17/28.02.2014 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile
care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni;
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 47 şi art. 122
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului
privat al Municipiului Fălticeni, prin includerea suprafeţei de 30 m.p. teren situat pe str.
Obor, f.n. - garaj nr. 3(valoarea de inventar – 2.820 lei), conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Prevederile HCL nr. 17/28.02.2014 se modifică în mod corespunzător.
Art. 3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 16919/21.08.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care
aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni

Având în vedere cererea d-lui Colăcel Ion, domiciliat în municipiul Fălticeni,
str.Republicii, bl. 31, sc. B, ap. 7, prin care solicită o adeverinţă care să ateste faptul că
suprafaţa de 30 m.p. situată pe str. Obor, fn.(aferentă garajului nr. 3) se află în domeniul
privat al municipiului, s-a constatat că în anexa la H.C.L. nr. 17/28.02.2014 prin care s-a
aprobat Inventarul, această suprafaţă de teren nu este înscrisă.
Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului
Fălticeni s-a deplasat în teren şi a constatat că d-l Colăcel Ion deţine garajul nr. 3 din str.
Obor, f.n., acesta prezentând înscrisuri care atestă dreptul de proprietate asupra
construcţiei, cât şi dreptul de concesiune asupra terenului.
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind completarea Inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al
Municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind transmiterea dreptului de administrare a suprafeţei de 792 m.p. teren,
situată pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată sub nr. 17142/25.08.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat sub nr. 17143/25.08.2014;
- adresa nr. 579/25.08.2014 depusă de către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan
Cuza” Fălticeni;
În baza prevederilor art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu ;prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi
art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a terenului în suprafaţă
de 792 m.p. situat pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni,
către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, în vederea amenajării unui
spaţiu de joacă pentru elevi care să deservească activitatea şcolară şi extraşcolară.
Art.2: Dreptul de administrare asupra terenului prevăzut la art. 1 se stabileşte pe
perioada existenţei spaţiului de joacă.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
tehnice din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni şi Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan
Cuza” Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 17142/25.08.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a suprafeţei
de 792 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea publică a Municipiului
Fălticeni, către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică.
Prin adresa nr. 579/25.08.2014, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni
a solicitat transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren din apropierea unităţii
de învăţământ, în vederea amenajării unui spaţiu de joacă

pentru elevi care să

deservească activitatea şcolară şi extraşcolară.
În zona Şcolii „Alexandru Ioan Cuza”, singura suprafaţă disponibilă pentru
amenajarea unui spaţiu de joacă este cea din spatele Bibliotecii Municipale, respectiv
suprafaţa de 792 m.p. situată pe strada Republicii, nr. 8, aflată în proprietatea publică a
Municipiului Fălticeni.
Potrivit alin. (1) al art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare “consiliile locale şi consiliile judeţene
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean,
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie
concesionate ori să fie închiriate”.
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind transmiterea dreptului de administrare a suprafeţei de 792 m.p. teren, situată
pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Şcoala
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică

Nr. 17143/25.08.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a suprafeţei
de 792 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea publică a Municipiului
Fălticeni, către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr. 6/26.01.2006 a fost
transmis dreptul de administrare asupra imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea
unităţile de învăţământ către consiliile de administraţie ale acestora.
Potrivit alin. (1) al art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare “consiliile locale şi consiliile judeţene
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean,
după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie
concesionate ori să fie închiriate”.
Astfel, prin adresa nr. 579/25.08.2014, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Fălticeni,

a solicitat transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren din

apropierea unităţii de învăţământ, în vederea amenajării unui spaţiu de joacă pentru elevi
care să deservească desfăşurarea activităţilor extraşcolare.
Considerăm că pe suprafaţa de 792 m.p. situată pe str. Republicii, nr. 8 (în spatele
Bibliotecii Municipale), proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, poate fi amenajat un
spaţiu de joacă care să permită accesul elevilor Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”.

Direcţia tehnică,
Ing.Anton Naforniţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI

proiect

HOTĂRÂRE
privind transformarea unor funcţii publice şi contractuale din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate.
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere;
- expunerea de motive a d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 16970/21.08.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 16971/21.08.2014;
- adresele Spitalului municipal Fălticeni nr. 5083/2014; nr. 5091/2014 ;;i
În baza prevederilor art. 107, alin. (2), lit.”b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XVI; alin.2 din Legea nr.
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale art. III din OUG nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/14.03.2011, precum şi art.41, alin.2 din H.G. nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art. 50 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transformarea următoarelor funcţii publice şi contactuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate, astfel :
- funcţia publică de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal se transformă în funcţie publică
de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului disciplina în
construcţii şi protecţia mediului / Poliţia Locală;
- funcţia contractuală de conservator (SSD), treapta I, se transformă în funcţie contractuală de
conservator (S), gradul debutant din cadrul Muzeului municipal “M. Sadoveanu”.
Art. 2. Se aprobă transformarea următoarelor funcţii contractuale din cadrul Spitalului municipal
Fălticeni, astfel :
- contabil 1A cu studii medii în economist 1A din cadrul Serviciului financiar contabil ;
- asistent medical principal cu studii medii în asistent medical cu studii superiore din cadrul
Compartimentului dermato-venerologie;
- asistent principal specializarea BTF al Ambulatoriului integrat în post de kinetoterapeut.
Art. 3. Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentul de specialitate şi Spitalul Municipal Fălticeni
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN
AVIZAT,
Secretar municipiu
Jr. Busuioc Mihaela

MUNICIPIULUI FALTICENI
Nr. ________ din _________

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice şi contractuale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate.

Având în vedere prevederile art. 107, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen
de 10 zile lucrătoare, în situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu
o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior sau superior, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare alocate,
iar în cazul funcţiilor contractuale reglementarea este prevăzută de prevederile art.41, alin.2 din
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Astfel în cazul funcţiilor publice propunem transformarea funcţiei publice de poliţist local,
clasa I, gradul profesional principal (ID post: 231407) în funcţie publică de poliţist local, clasa I,
gradul profesional debutant iar în cadrul funcţiilor contractuale propunem transformarea funcţiei
contractuale de conservator, treapta I, cu studii superioare de scurtă durată, în funcţie contractuală
de conservator, cu studii superiore, gradul debutant.
Referitor transformarea funcţiilor contractuale din cadrul Spitalului municipal Fălticeni,
acestea sunt evidenţiate în adresele nr. 5083/2014; nr. 5091/2014 şi nr. 5300/2014 transmise şi
anexate de către Spitalul municipal Fălticeni.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

MUNICIPIUL FĂTICENI
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE
Nr. 16971 din 21.08.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice şi contractuale
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul resurse umane, comunicare a
analizat proiectul de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice şi contractuale din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi al unităţilor subordonate.
Aprobarea statelor de funcţii şi a organigramei municipiului Fălticeni şi implicit orice
modificare intervenită ulterior aprobării acestora se face în conformitate cu următoarele prevederi ale
actelor normative: art. 107, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; art. 36, alin. (2), lit. “a” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; art. XVI alin.(2) din legea nr. 161/2003, cu
modificările şi completările ulterioare; art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, precum şi art. 36 alin.(3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de
legalitate şi poate fi supus sezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal Fălticeni.

SERVICIUL RESURSE UMANE
Şef serv. Nicu Raileanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea unui număr de 70 de funcţii contractuale de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav şi aprobarea statului de funcţii
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 17114/25.08.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr.
17115/25.08.2014;
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 40, alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art.
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Începând cu data de 01.09.2014, se înfiinţează în cadrul Primăriei
municipiului Fălticeni un număr de 70 de funcţii contractuale de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav.
Art.2: Se aprobă statul de funcţii al Compartimentului „Însoţitori persoane cu
handicap” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 17114/25.08.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui număr de 70 de funcţii contractuale
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi aprobarea statului de
funcţii
Potrivit art. 40, alin. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
„autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul
local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite
asistentului personal, potrivit legii”.

Identificarea nevoilor individuale şi familiale ale persoanelor încadrate în grad
de handicap se face prin personalul cu competenţe în domeniul asistenţei sociale din
cadrul Serviciului public de asistenţă socială al Primăriei municipiului Fălticeni, acesta
monitorizând periodic situaţia tuturor persoanelor cu dizabilităţi care au domiciliul sau
reşedinţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale în vederea asigurării şi garantării

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora.
În urma demersurilor întreprinse la instituţiile abilitate, am obţinut fondurile necesare
pentru finanţarea cheltuielilor privind drepturile salariale ale asistenţilor personali, astfel că
putem înfiinţa posturile acestora pentru a veni în sprijinul persoanelor cu handicap din
municipiul Fălticeni.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui număr de 70 de funcţii contractuale de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi aprobarea statului de funcţii.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la
nr. 14659 din 17.07.2014 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 14660 din 17.07.2014;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si a prevederilor art. 78 si 79 din
OMFP nr. 720 / 2014 ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2014, conform Anexei nr. 1.
Art. 2: Se aproba alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale, pentru plata partiala a sumelor stabilite in dosarul de executare nr.157/2012
avand creditoare pe dna Costea Grigorescu Viorica.
Art. 3: Se aproba majorarea bugetului local cu suma de 18.760 lei incasati din sponsorizari,
valoare cu care se majoreaza suma alocata pentru organizarea Zilelor Municipiului Falticeni 2014,
respectiv capitolul 67.02 Cultura, recreere, religie.
Art.4: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 2.
Art. 5: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 3.
Art. 6: Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc
Fălticeni: 28.08.2014
Nr.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 17140/25.08.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
Proiectul de rectificare bugetară cuprinde:
• In conformitate cu prevederile art.6 din Normele Metodologice privind modul de
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor
de către instituţiile publice , aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1661 bis /2003, propun majorarea bugetului local dupa cum urmeaza:
- Veniturile cu suma de 18.760 lei, pe subdiviziunea 37.02.01
- Cheltuielile cu suma de 18.760 lei, pe paragraful 67.02.50 Alte servicii in domeniul
culturii, recreerii si religiei, alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
- Majorarea sumei alocate pentru organizarea evenimentului „Zilele Municipiului
Falticeni 2014”, cu 18.760 lei
• Lista de investitii va fi completata cu obiectivul de investitii “Documentatie tehnica in
vederea refunctionalizarii constructiei existente: Atelier mecanic ( Colegiul National
Nicu Gane). Valoarea estimata a investitiei este de 63.000 lei si poate fi realizata pe
seama veniturilor incasate din vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat al
municipiului.
• Din fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, propun alocarea sumei
de 150.000 lei pentru plata partiala a debitului din dosarul de executare nr. 157/2012
avand creditoare pe dna Costea Grigorescu Viorica. Aceasata suma de plata in anul
2014 a fost stabilita de comun accord cu creditoarea si cu BEJ Jugaru Constantin.
• Cu adresa nr. 61850/11.08.2014 a fost transmisa de catre Administratia Judeteana a
Finantelor Publice modificarea rezultata in urma alocarii sumelor defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si
municipiilor prin OG nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2014. In acest sens, suma alocata platii hotararilor judecatoresti din invatamantul
preuniversitar de stat se majoreaza in trimestrul IV cu 62.000 lei.
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun Consiliului
Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre.
PRIMAR,
Prof. Gheorghe – Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 17141/25,08,2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
Rectificarea bugetului local:
1.Sectiunea de dezvoltare
- majorarea cu suma de 63.000 lei pentru a realiza obiectivul de investitii
“Documentatiea in vederea refunctionalizarii constructiei existente: Atelier
mecanic ( Colegiul National Nicu Gane)”.
- veniturile acestei sectiuni se majoreaza cu aceeasi suma din incasarile obtinute din
vanzarea unor bunuri
2. Sectiunea de functionare
- majorarea bugetului local cu suma de 18.760 lei incasata din sponsorizari: pe
de o seama se majoreaza veniturile pe subdiviziunea 37.02.01, iar pe de alta
parte suma alocata pentru organizarea evenimentului „Zilele Municipiului
Falticeni 2014”, respectiv paragraful 67.02.50 Alte servicii in domeniul
culturii, recreerii si religiei, alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii
- alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale pentru plata partiala a despagubirilor civile din dosarul de
executare nr. 157/2012 avand creditoare pe dna Costea Grigorescu Viorica.
- Cu suma de 62.000 lei se majoreaza cheltuielile de personal de la capitolul
65.02 Invatamant, respectiv cu sumele comunicate de Administratia Judeteana
a Finantelor publice privind plata hotararilor judecatoresti.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Bulaicon Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea
Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” care se va
desfăşura în perioada 1 - 7 septembrie 2014
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 17110/28.08.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică,
înregistrat la nr. 17111/25.08.2014;
- Adresa nr. 33/19.08.2014 depusă de către Asociaţia « Fălticeni Cultural » ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art.
49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă calitatea de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea
Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic”, care se va
desfăşura în perioada 1 - 7 septembrie 2014.
Art.2: Municipiul Fălticeni va suporta cheltuielile în cuantum de 20.000 lei, sumă
care se va deconta numai pe bază de documente justificative.
Art.3: Direcţia economică şi Direcţia Generala Administraţie şi Ordine Publică din
cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat,
Secretar municipiu
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 17110 din 25.08.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului
Fălticeni în organizarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore
Vasiliu Birlic” care se va desfăşura în perioada 1 - 7 septembrie 2014

În perioada 1 – 7 septembrie se va desfăşura la Fălticeni a IV –a ediţie a Festivalului
Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, Unitatea Administrativ –
Teritorială - Municipiul Fălticeni fiind partenerul principal al Asociaţiei “Fălticeni Cultural” în
organizarea acestei manifestări.
Ediţia de anul acesta a festivalului aduce nume mari ale teatrului şi operei pe scena
de la Fălticeni: Draga Olteanu Matei, Vladimir Găitan, Catrinel Dumitrescu, Medeea
Marinescu, Beatrice Rancea, Tudorel Filimon, Radu Tudor, Anca Ţurcaşiu, Ovidiu Cuncea,
Andrei Duban, Gheorghe Balint, Teodor Ilincăi, Cristina Grigoraş şi alţii.
Programul festivalului include, pe lângă reprezentaţiile spectacolelor care intră în
concurs și specatcole apreciate de publicul din întreaga ţară realizate de trupe de teatru de
prestigiu, cum ar fi Ateneul de Teatru Tătăraşi din Iaşi, Teatrul Municipal “George Bacovia”
– Bacău, Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”– Lugoj,
Asociaţia Culturală Teatrul Portabil – Bucureşti şi Opera Română din Iaşi.
Pentru că avem şansa de a avea câteva seri de teatru cu cei mai cunoscuţi artişti
din ţară fără a fi nevoiţi să suportăm în totalitate, din bugetul local, onorariile şi cheltuielile
de deplasare şi transport, iar Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore
Vasiliu Birlic” este un mod de promovare a municipiului Fălticeni în ţară, propun aprobarea
calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalului Internaţional de Teatru pentru
Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, care se va desfăşura în perioada 1 – 7 septembrie.
Pentru buna desfăşurare a festivalului, ţinând cont de cheltuielile preconizate şi de
solicitarea făcută de Asociaţia „Fălticeni Cultural” prin adresa numărul 16933 din 21 august
2014, vă propun alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru această
manifestare.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ
Nr. 17111 / 25.08.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului
Fălticeni în organizarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore
Vasiliu Birlic” care se va desfăşura în perioada 1 - 7 septembrie 2014

Timp de o săptămână, Fălticeniul, cunoscut ca fiind unul dintre locurile din care au
plecat nume mari ale culturii româneşti, va găzdui Festivalul Internaţional de Teatru pentru
Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”.
Recunoscut ca unul dintre cele mai importante festivaluri de teatru pentru copii şi
tineret din Moldova, Festivalul de la Fălticeni, ajuns la cea de-a IV–a ediţie, se bucură şi în
acest an de o prezenţă numeroasă şi de mare valoare atât din partea concurenţilor, cât şi a
marilor actori şi regizori români care vor veni în perioada 1 – 7 septembrie la Fălticeni.
Festivalul a creat efervescenţă în rândul iubitorilor de teatru şi a adunat laolaltă elevi
şi tineri din diferite zone ale ţării, membri ai unor trupe de teatru, studenţi ai UNATC însoţiţi
de profesorii lor, dar şi trupe de actori profesionişti. În fiecare seară vor avea loc spectacole
de teatru, iar în cursul zilei se vor desfăşura concursurile din festival şi ateliere în care
tinerii fălticeneni vor învăţa actoria împreună cu studenţii de la UNATC.
Schiţa de program a Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore
Vasiliu Birlic”, Fălticeni, ediţia a IV-a, 1-7 sept. 2014:
• Ziua 1 (LUNI, 1 sept. 2014)
• 8:00 - Primirea participanţilor
• 12:00 – Conferinţa de presă şi Vernisajul expoziţiei “Birlic” a pictorului Radu Bercea
• 14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival
• 15:30 – ATELIER DE TEATRU (Sala de sport a Colegiului Agricol)
• 15:30 – Actorii de la FUNNYART vor fi prezenţi pe străzile Fălticeniului pe catalige şi prin
statui vii
• 19:00 – Seară de teatru (Trupa de Teatru “Birlic”– “SPECTACOLUL COUPE –
DESPRE SUFLET”)
• 21:00 – Cina pentru participanţii la Festival
• 22.30 – Cinemateca de noapte (“”)
• Ziua a 2-a (MARŢI, 2 sept. 2014)
• 8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival
• 9:00 – Concurs de interpretare trupe de teatru (3 trupe)
• 14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival
• 15:30 - ATELIER DE TEATRU (Sala de sport a Colegiului Agricol)
• 15:30 – Actorii de la FUNNYART vor fi prezenţi pe străzile Fălticeniului pe catalige şi prin
statui vii
• 19:00 - Seară de teatru (Ateneul Tătăraşi - Iaşi – “CERERE ÎN CĂSĂTORIE”)
• 21:00 – Cina pentru participanţii la Festival
• 22.30 – Cinemateca de noapte (“”)
• Ziua a 3-a (MIERCURI, 3 sept. 2014)

• 8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival
• 9:00 – Concurs de interpretare trupe de teatru (3 trupe)
• 14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival
• 15:30 - ATELIER DE TEATRU (Sala de sport a Colegiului Agricol)
• 15:30 – Actorii de la FUNNYART vor fi prezenţi pe străzile Fălticeniului pe catalige şi prin
statui vii
• 19:00 - Seară de teatru (Teatrul Municipal “George Bacovia” – Bacău – “FEMEI
SINGURE”)
• 21:00 – Cina pentru participanţii la Festival
• 22.30 – Cinemateca de noapte (“”)
• Ziua a 4-a (JOI, 4 sept. 2014)
• 8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival
• 9:00 – Concurs de interpretare trupe de teatru (3 trupe)
• 14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival
• 15:30 - ATELIER DE TEATRU (Sala de sport a Colegiului Agricol)
• 15:30 – Actorii de la FUNNYART vor fi prezenţi pe străzile Fălticeniului pe catalige şi prin
statui vii
• 19:00 - Seară de teatru (Teatrul Naţional Bucureşti – “AMOR ÎN FARMACIE”, cu Anca
Ţurcaşiu, Andrei Duban, Liliana Pană, Dragoş Ionescu şi Dan Tudor)
• 21:00 – Cina pentru participanţii la Festival
• 22.30 – Cinemateca de noapte (“”)
• Ziua a 5-a (VINERI, 5 sept. 2014)
• 8:00 – Mic dejun pentru participanţii la Festival
• 9:00 – Concurs de individual (Recitare poezie sau Monolog) – Sala “Aurel Băeşu”
• 14:00 – Masa de prânz pentru participanţii la Festival
• 15:30 – Actorii de la FUNNYART vor fi prezenţi pe străzile Fălticeniului pe catalige şi prin
statui vii
• 19:00 – GALA DECERNĂRII PREMIILOR FESTIVALULUI, LANSAREA ALBUMULUI
“FĂLTICENI FOLK” ŞI SPECTACOL EXTRORDINAR DE OPERĂ
• 21:00 – Cina şi petrecerea de rămas bun pentru participanţii la Festival
• Ziua a 6-a (SÂMBĂTĂ, 6 sept. 2014)
• 19:00 - Seară de teatru (Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”– Lugoj - “MIREASĂ
DE ÎMPRUMUT”)
• Ziua a 7-a (DUMINICĂ, 7 sept. 2014)
• 19:00 – Seară de teatru Asociaţia Culturală Teatrul Portabil - Bucureşti – “TEXTUL
ÎNAINTE DE TOATE”
Director General,
Direcţia Generală Administraţie şi Ordine Publică,
Buhlea Paul

