ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTARIRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr.
22694 din 25.10.2013 ;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.22693 din 25.10.2013;
- referatul nr. 22646 din 25.10.2013 al Serviciului Urbanism;
- adresele nr.4841/23.08.2013,nr.6316 si 6318/23.10.2013,nr.5874 din 02.10.2013,
nr.6317/23.10.2013 si nr.5868/02.10.2013 ale Spitalului Municipal Falticeni;
- adresele 1224 /15.10.2013 si 1251 din 22.10.2013 a G.P.P. Pinocchio ;
- adresa 6593 din 25.10.2013 a Colegiului Vasile Lovinescu;
- adresele nr. 4354 si 4356 din 16.10.2013 a Colegiului Nicu Gane;
- adresele 848/18.10.2013 si 866/din 25.10.2013 aScolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza;
- adresa 3215 din 21.10.2013 a Scolii Gimnaziale Ion Irimescu;
- adresa 19245 din 20.09.2013 a a Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu;
- adresele nr.792 din 20.09.2013.nr.892/21.10.2013 si nr.893/21.10.2013 a G.P.N. Voinicelul ;
- adresele 2382/21.10.2013 ,nr.2435 si nr.2439 din 25.10.2013 aScolii Gimnaziale Mihail
Sadoveanu Falticeni;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36, art. 41, alin. 1 şi art. 46 din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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 2013, conform Anexei nr.1.
Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2.
Art. 3: Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei nr. 3a si
3b.
Art. 4: Se aprobă Detalierea Programului de investiţii pe anul 2013, conform Anexei nr.4.
Art. 5: Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Primarul, prin compartimentele de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
INITIATOR,
PRIMAR
Prof. Gheorghe-Catalin Coman
AVIZAT,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc

proiect
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale 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.
22828 / 28.102013;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 22852 /
28.10.2013;
În baza prevederilor art. 107 şi 112, alin.(1) 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; 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 O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi
autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a
ministerelor;
Urmarea a comunicării A.N.F.P. prin adresa nr. 42601/2013, prin care ne precizează că
rămâne în vigoare avizul nr. 27251/2013 emis anterior;
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;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă organigrama municipiului Fălticeni, conform anexei nr.1.
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului
Fălticeni şi ale unităţilor subordonate acestuia, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi intră în vigoare la data de
01.12.2013.
Art. 4. Începând cu data de 01.12.2013 se abrogă H.C.L. nr. 90/24.07.2013.
Art. 5. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN
AVIZAT,
Secretar municipiu
Busuioc Mihaela

MUNICIPIULUI FALTICENI
Nr. ________ din _________
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărîre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni
şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni
şi ale unităţilor subordonate.

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem unele modificări în structura organigramei şi a
statelor de funcţii ale municipiului Fălticeni, ulterior implementării prevederilor O.U.G. nr.
77/26.07.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice
locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, care s-a concretizat
prin adoptarea H.C.L. nr. 90/24.07.2013 privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor
subordonate şi ale căror prevederi urmează a fi abrogate prin aprobarea prezentul proiect de
hotărâre.
Precizăm că modificările propuse în prezentul proiect de hotărâre nu afectează funcţiile
publice astfel cum au fost avizate prin avizul ANFP nr. 27251/2013, ci doar funcţiile contractuale şi
presupune înlocuirea statelor de funcţii care au aplicată viza „AVIZAT ANFP” Modificările propuse în
prezentul proiect de hotărâre se referă la:
- Restructurarea Serviciului utilităţi publice, prin desfiinţarea funcţiei contractuale de conducere
de şef serviciu şi înfiinţarea unei funcţii contractuale de execuţie de inspector, gradul IA în cadrul
Unităţii pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru a asigura un post de
execuţie titularului care ocupă în prezent funcţia de conducere;
- Restructurarea Compartimentului coordonare sectoare, prin desfiinţarea a două funcţii
contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul I;
- Înfiinţarea a două funcţii contractuale de conducere de şef secţie, în cadrul Sectorului
salubritate, respectiv Sectorul transport-reparaţii-întreţinere, pentru a coordona cele două sectoare;
- Sectorul salubritate, Sectorul transport-reparaţii-întreţinere şi Compartimentul de protecţie a
animalelor vor trece în subordinea directă a Direcţiei tehnice;
- Transformarea unei funcţii contractuale de muncitor calificat I din cadrul Sectorului amenajare
teritoriu, spaţii verzi în funcţie de conducere de şef secţie şi promovarea în funcţie de conducere a
unei persoane din cadrul structurii care deţine vechime şi studii de specialitate.
Menţionăm că urmare a modificărilor preconizate, nu se modifică numărul total al
funcţiilor publice şi contractuale, astfel cum au fost avizate prin ultimul aviz, iar numărul total al
funcţiilor de conducere se încadrează în procentul de 12% din numărul total al funcţiilor publice şi
contractuale, prin urmare municipiul Fălticeni se încadrează în dispoziţiile prevederilor. O.U.G. nr.
77/2013 şi O.U.G. nr. 63/2010.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

MUNICIPIUL FĂTICENI
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE
Nr. _______ din ______________

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni
şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni
şi a 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 aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate
al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordinate.
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. 4 din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile
publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; art. 36, alin. (2),
lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; art. 107 şi 112 alin.(1) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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
HOTARÂRE
privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în
municipiul Fălticeni şi a tarifelor aferente acestora
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof.Cătălin-Gheorghe Coman
înregistrată la nr. 23391 din 04.11.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 23392 din
04.11.2012;
În temeiul prevederilor art. 5, pct. 2, lit. j din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes
local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 128, alin. 1, lit. d
din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. c, art. 47 şi
art. 49 din Legea 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 modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de
parcare în municipiul Fălticeni, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Se aprobă tarifele de utilizare a locurilor de parcare din municipiul
Fălticeni după cum urmează:
I.
Pentru parcările de reşedintă, tariful de bază se
stabileşte în cuantum de 72 lei/an/loc de parcare, respectiv de 6
lei/lună/loc de parcare. În cazul organizării licitaţiei publice cu strigare,
preţul de pornire se stabileşte în cuantum de 72 lei/an/loc de parcare.
II.
Pentru parcările publice cu plată :
- 0,50 lei/30 min./ loc de parcare
- 1 leu/oră/ loc de parcare
- 5 lei/zi/loc de parcare (abonament zilnic) – timp de staţionare – 10 ore
- 40 lei/lună/ loc de parcare (abonament lunar)
- 150 lei/6luni /loc de parcare (abonament bianual)
- 240 lei/12 luni/ loc de parcare (abonament anual)

Art.3. – Tariful de utilizare a locurilor de parcare pentru agenţii economici care
deservesc spaţiile comerciale din municipiul Fălticeni se stabileşte în cuantum de 15
lei/lună/loc de parcare.
Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014.
Art.5. – Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

Anexă la H.C.L. nr.______/ 28.11.2013

Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni
aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012 se modifică după cum urmează:

Art. 18 se completează prin introducerea unui nou alineat care va avea următorul
cuprins:
“Persoanele care fac dovada domiciliului în zona blocurilor nr. 2 – 4
de pe B-dul 2 Grăniceri (de la Biserica “Sf.Ilie” până la primul semafor), precum şi în
zona BCR / bl. nr. 82, vor putea parca pe locurile de parcare amenajate în zonele
respective, la un tarif echivalent cu cel stabilit pentru parcările de reşedinţă.”
Art. 25 va avea următorul cuprins:
“La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip
reşedinţă, acestea se vor prelungi cu încă 12 luni, prin aplicarea vizei anuale, cu
condiţia achitării integrale a tarifului aferent, până la data de 31 martie a anului în
curs.”
Art. 29 va avea următorul cuprins:
“Parcările publice cu plată de pe raza municipiului Fălticeni vor funcţiona
de luni până sâmbătă între orele 08.00 – 18.00, fiind administrate de către Primăria
municipiului Fălticeni, prin serviciile specializate, care va dispune măsuri de întreţinere
şi semnalizare corespunzătoare a parcărilor prin:
a) indicator de parcare;
b) tăbliţa adiţională pe care se va specifica „Parcare cu plata” şi perioada pentru
care se percepe taxa de parcare;
c) marcaj rutier.”
Art. 37, paragraful 2 va avea următorul cuprins:
“Institutiile publice din municipiul Falticeni vor beneficia de maxim 5 locuri de
parcare cu titlu gratuit, acestea fiind marcate în mod corespunzător.”

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 23391 din data de 04.11.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de atribuire a
locurilor de parcare în municipiul Fălticeni şi a tarifelor aferente acestora
Asigurarea stationarii autovehiculelor in conditii de siguranta presupune crearea
si amenajarea corespunzatoare a unor parcari publice, in special in zonele de interes
public, precum si a parcarilor de resedinta in zonele ansamblurilor de locuinte colective.
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Falticeni nr. 103/28.11.2012 a
fost adoptat Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni şi a
tarifelor aferente acestora.
In baza acestui regulament, in anul 2013 in municipiul Falticeni au fost
identificate 1708 parcari de resedinta (si atribuite 1058) si 110 parcari publice cu
plata(parcari de tranzit), cu parcometre.
Avand in vedere contextul economic actual, propun diminuarea tarifelor privind
utilizarea locurilor de parcare pentru anul 2014, dupa cum urmeaza:
- pentru parcările de reşedintă, tariful de bază sa fie stabilit în cuantum de 72
lei/an/loc de parcare, respectiv de 6 lei/lună/loc de parcare (la nivelul anului
2013 – acesta a fost stabilit in cuantum de 120 lei/an/loc de parcare).
- pentru parcările publice cu plată :
- 0,50 lei/30 min./ loc de parcare
- 1 leu/oră/ loc de parcare
- 5 lei/zi/loc de parcare (abonament zilnic) – timp de staţionare – 10 ore
- 40 lei/lună/ loc de parcare (abonament lunar)
- 150 lei/6luni /loc de parcare (abonament bianual)
- 240 lei/12 luni/ loc de parcare (abonament anual)
Tariful de utilizare a locurilor de parcare pentru agenţii economici care
deservesc spaţiile comerciale din municipiul Fălticeni propun sa fie stabilit în cuantum
de 15 lei/lună/loc de parcare (la nivelul anului 2013 – acesta a fost stabilit in cuantum de
20 lei/luna/loc de parcare).
De asemenea, propun ca in zilele de duminica sa nu mai fie percepute tarife
pentru parcările publice cu plată, acestea functionand de luni până sâmbătă între orele
08.00 – 18.00.
In considerarea celor expuse, propun spre analiza si aprobare Consiliului
Local proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de atribuire a
locurilor de parcare în municipiul Fălticeni şi a tarifelor aferente acestora.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Cătălin-Gheorghe Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 23392 din data de 04.11.2013
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de atribuire a
locurilor de parcare în municipiul Fălticeni şi a tarifelor aferente acestora

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a asigura desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei rutiere şi au
atribuţii în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi circulaţie,
staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.
Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni şi a
tarifelor aferente acestora, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Falticeni nr. 103/28.11.2012, necesita anumite modificari si completari ca urmare a
problemelor intampinate pe parcursul anului 2013.
Consideram ca amenajarea locurilor de parcare a contribuit la ridicarea gradului
de civilizatie si confort in ce priveste infrastructura rutiera, circulatia autovehiculelor pe
drumurile publice, siguranta si fluidizarea traficului.
Propunerea privind diminuarea tarifelor pentru utilizarea locurilor de parcare
pentru anul 2014 este o masura benefica in actualul context economic.

DIRECTIA TEHNICA
Ing.Anton Nafornita

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTARÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de buna
gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof.Cătălin-Gheorghe Coman
înregistrată la nr. 22756 din 28.10.2013;
- raportul de specialitate al D.G.A.O.P. înregistrat la nr. 22762 din 04.11.2012;
În temeiul prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, art. 45, alin. 1,
art. 47 şi art. 49 din Legea 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 Regulamentul pentru stabilirea normelor de buna gospodarire
pe teritoriul municipiului Falticeni, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2014, dată
la care prevederile H.C.L. nr. 54/29.09.2011 se abrogă.
Art. 3. Primarul municipiului Fălticeni, prin serviciile 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. 22756 din data de 28.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea
normelor de buna gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni

Pentru mentinerea unui climat de siguranta si liniste publica pe raza municipiului
Falticeni si promovarea unor relatii civilizate in viata cotidiana, cetatenii au obligatia de a
manifesta un comportament civic si moral in familie si societate, in spiritul normelor de
buna convietuire sociala, dand dovada de buna credinta in exercitarea drepturilor si
libertatilor cetatenesti.
In scopul realizarii acestor deziderate, a fost adoptata Hotararea Consiliului Local
al Municipiului Falticeni nr. 54 / 29.09.2011 prin care au fost stabilite norme privind buna
convietuire, ordinea si linistea publica, transportul local, gospodarirea localitatii,
respectarea regulilor de comert, circulatia pe drumurile publice si protectia mediului.
In contextul noilor reglementari in vigoare, precum si al constatarii unor fapte
contraventionale care nu se regasesc reglementate in hotararea mentionata, se impune
abrogarea H.C.L. nr. 54 / 29.09.2011 si adoptarea unui nou regulament in acest sens.
In considerarea celor expuse, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local
proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor
de buna gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Cătălin-Gheorghe Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIE SI ORDINE PUBLICA
Nr. 22762 din data de 28.10.2013
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea
normelor de buna gospodarire pe teritoriul municipiului Falticeni

Normele
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sunt

reglementate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Falticeni nr. 54/29.09.2011.
Tinand cont de schimbarile legislative, precum si de manifestarea unor fapte
care, desi prezinta elementele constitutive ale contraventiei, nu sunt cuprinse in H.C.L.
nr. 54/2011, este necesara abrogarea acestui act normativ si adoptarea unui nou
regulament care sa reglementeze o serie de noi fapte contraventionale, precum si
eliminarea unora care si-au pierdut din pericolul social prin atingerea minima adusa
valorilor sociale ocrotite.
Regulamentul

cuprinde norme privind buna convietuire, ordinea si linistea

publica, transportul local, gospodarirea localitatii, respectarea regulilor de comert,
circulatia pe drumurile publice si protectia mediului in municipiul Falticeni.
Nerespectarea interdictiilor si obligatiilor cetatenesti prevazute in regulament se
sanctioneaza cu amenda, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie
infractiune, potrivit legii penale.

DIRECTOR GENERAL D.G.A.O.P.,
jr.Paul Buhlea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTARÂRE
privind aprobarea organizării şi desfăşurării festivităţilor Sărbătorilor Crăciunului
şi Anului Nou 2014
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
inregistrată la nr. 23395/04.11.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie şi Ordine Publică
înregistrat la nr. 23396/04.11.2013 ;
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art.
45, al. 2, lit. a, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă organizarea şi desfăşurarea festivităţilor Sărbătorilor
Crăciunului şi Anului Nou 2014, în perioada 14.12.2013 - 31.12.2013, în Piaţa " Nada
Florilor", la Centrul Cultural „ Grigore Vasiliu Birlic” şi la sediul Primăriei Municipiului
Fălticeni, conform programului prevăzut în anexa care face parte integrantă la prezenta
hotărâre.
Art.2. - Festivităţile Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2014 vor fi organizate
de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Fălticeni.
Art.3. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 100.000 lei, pentru
organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi evenimentelor Sărbătorilor Crăciunului şi
Anului Nou 2014.
Art.4. - Ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri revine
organizatorilor şi Direcţiei economice 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 vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preemţiune al proprietarilor
construcţiilor
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 25270/22.11.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 25271/22.11.2013;
-cererile persoanelor indreptatite la cumpararea terenurilor aferente constructiilor;
- rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. REVAL S.R.L. Suceava;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin.
3) şi art. 123, alin. (1), (3) şi (4) 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 vânzarea suprafetelor de teren, proprietatea privată a
municipiului Fălticeni, prevăzute în anexa nr. 1, cu respectarea dreptului de preemţiune
pentru proprietarii constructiilor autorizate in conditiile legii.
Art. 2. - Preţul de vânzare al suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 se
stabileşte în baza rapoartelor de evaluare anexate la prezenta hotărâre, întocmite de
către S.C. REVAL S.R.L. Suceava, după cum urmează:
1. suprafaţa de 73 m.p. teren, situată pe str. Broşteni nr. 7 – 6900 lei;
2. suprafaţa de 155 m.p. teren, situată pe str. Forestierului f.n. – 13950 lei;
Art. 3: Pretul terenurilor se achită integral la data autentificarii contractelor de
vânzare-cumparare.
Art. 4: Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale şi de evaluare a
terenurilor supuse vânzării, cât şi cele privind taxele notariale vor fi suportate de către
cumpărători.
Art. 5: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

Anexă la H.C.L. nr. ____________________

Nr.
Crt.

Elemente de identificare a
terenurilor supuse vânzării

1.

suprafaţa de 73 m.p. teren, situată
pe str. Broşteni nr. 7

2.

suprafaţa de 155 m.p. teren,
situată pe str. Forestierului f.n.

Numele si
prenumele/adresa
cumpărătorilor
terenurilor
JILAVU MIRCEA
SAMIR şi JILAVU
MINODORA, dom.
în mun. Fălticeni,
str. Broşteni nr. 7
DĂNILĂ MARIUSADI, dom. în mun.
Fălticeni, str.
Forestierului, f.n.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 25270/22.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor

Potrivit prevederilor art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, “vânzarea, concesionarea si
închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. Prin derogare …
în cazul în care consiliile locale sau judetene hotarasc vânzarea unui teren aflat în
proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii,
constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la
cumpărarea terenului aferent constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui
raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz”.
În urma identificării terenurilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 123, alin.
3 din Legea nr. 215/2001, propun vânzarea acestora cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor, după cum urmează:
1. suprafaţa de 73 m.p. teren, situată pe str. Broşteni nr. 7 – 6900 lei;
2. suprafaţa de 155 m.p. teren, situată pe str. Forestierului f.n. – 13950 lei;
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 25271/22.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor

Consiliile locale hotărăsc vânzarea terenurilor aflate în proprietatea privată a
unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, iar constructorii de bunacredinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului
aferent constructiilor.
Domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile
şi imobile, altele decât cele prevăzute în domeniul public şi, potrivit dispoziţiilor art. 121,
alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, acesta este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege
nu se prevede altfel.
Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de
consiliul local sau judetean, după caz.
Având în vedere că suprafeţele de teren supuse vânzării nu pot face obiectul
unei licitaţii publice, considerăm legală şi oportună vânzarea suprafeţelor de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de
preemţiune al proprietarilor construcţiilor.

DIRECŢIA TEHNICĂ
Ing. Anton Naforniţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra
unui imobil
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 24900/21.11.2013;
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 24901/21.11.2013;
- declaraţia de renunţare a dreptului de proprietate a S.C. FORESTFALT SERVICII S.R.L.
Fălticeni, autentificată sub nr. 5427/20.11.2013;
În temeiul prevederilor art. 888, 889 şi 562, alin. 2 din Codul civil;

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 solicită înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Dimitrie Leonida, nr. 28, judeţul
Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 36839 a UAT Fălticeni, având numărul cadastral
36839, compus din suprafaţa de 647 m.p. teren, categoria de folosinţă drum( nou
format prin comasarea imobilului cu numărul cadastral 281/13, înscris în Cartea
funciară nr. 31068 a UAT Fălticeni, cu imobilul cu numărul cadastral 36807, înscris în
Cartea funciară nr. 36807 a UAT Fălticeni, identificat conform planului de situaţie care
constituie anexa la prezenta hotărâre.
Art.2: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni,
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
nr. 101/27.11.2008, se completează în mod corespunzator.
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. 24900 din data de 21.11.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului
de proprietate asupra unui imobil

S.C.Forestfalt Servicii S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în municipiul
Fălticeni, str. Dimitrie Leonida, nr. 28, judeţul Suceava, a renunţat la dreptul de
proprietate asupra imobilului situat în municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida, nr.
28, înscris în Cartea funciară nr. 36839 a UAT Fălticeni, având numărul cadastral
36839, compus din suprafaţa de 647 m.p. teren, categoria de folosinţă drum (nou
format prin comasarea a două parcele de teren).
În contextul noilor reglementări legale în vigoare, renunţarea

la dreptul

de

proprietate se face printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de
cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului.
În acest caz, comuna, oraşul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea
dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea
dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu
a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii.
Drumul în suprafaţă de 647 m.p. face legătura dintre strada Dimitrie Leonida si
sediul S.C.Forestfalt Servicii S.R.L. şi este cale de acces pentru 15 locuinţe, o sala de
box şi fostul punct termic al S.C.Dumbrava S.A.(atelier service auto, în prezent).
În considerarea celor expuse, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local
proiectul de hotarare privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de
proprietate asupra unui imobil.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Cătălin-Gheorghe Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Compartiment juridic

Nr. 24901/21.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului
de proprietate asupra unui imobil

Potrivit prevederilor art. 562, alin. 2 din Codul civil proprietarul poate renunţa, prin
declaratie autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, dreptul stingânduse, prin înscrierea în cartea funciară a declaraţiei de renunţare.
În condiţiile acestei prevederi legale S.C. FORESTFALT SERVICII S.R.L.
Fălticeni a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în municipiul
Fălticeni, str. Dimitrie Leonida, nr. 28, judeţul Suceava, înscris în Cartea funciară nr.
36839 a UAT Fălticeni, având numărul cadastral 36839, compus din suprafaţa de 647
m.p. teren, categoria de folosinţă “drum”, în baza declaraţiei de renunţare la dreptul de
proprietate autentificată sub nr. 5427/20.11.2013.
Potrivit declaraţiei renunţătorului imobilul este liber de sarcini.
În urma înregistrării la Biroul de cadastru şi carte funciară Fălticeni a declaraţiei
autentice de renunţare, dreptul de proprietate asupra imobilului în cauză se radiază,
municipiul putând solicita înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza
hotărârii consiliului local.
Ulterior înscrierii dreptului de proprietate asupra bunului în favoarea municipiului
Fălticeni, suprafaţa de 647 m.p teren, situată pe str. Dimitrie Leonida nr. 28, având
categoria de folosinţă “drum”, va fi inclusă în inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al municipiului.

Compartiment juridic
Cons. juridic Ciocan Simona

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al municipiului Fălticeni;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Aldea Gheorghe, viceprimar al
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 25286 / 22.11.2013;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 25287 / 22.11.2013;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea 215 /
2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni,
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
(1) Textul de la poziţia nr. 548, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire situată în
municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, având o suprafaţă construită de 330 m.p.”
(2) Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren situat în
municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, judeţul Suceava, având următoarele
vecinătăţi: N – proprietate particulară, S – Ocolul Silvic, E – proprietate particulară, V –
strada Sucevei, în suprafaţă de 1.015 m.p.”
(3) Textul de la poziţia nr. 549, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “446,6 mii lei”
(4) Textul de la poziţia nr. 550, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire situată în
municipiul Fălticeni, strada Sucevei, nr. 91, având o suprafaţă construită de 60 m.p.”
Art. 2. – Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Fălticeni,
judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. - Primarul municipiului Fălticeni şi Direcţia economică vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Ec.Gheorghe Aldea

Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
VICEPRIMAR
Nr. 25286 / 22.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi
completările ulterioare

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni a fost însuşit
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din data de 27.11.2008 şi atestat prin H.G. nr.
453/2009.
În urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele Biroului de carte funciară,
se impune modificarea unor suprafeţe de teren înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public, după cum urmează:
- suprafaţa de 325 m.p. a corpului A al Galeriei Oamenilor de Seamă situată pe strada
Sucevei, nr. 91, se modifică în suprafaţa de 330 m.p.
- suprafaţa de 800 m.p. teren situată pe strada Sucevei, nr. 91 aferentă corpului A al
Galeriei Oamenilor de Seamă se modifică în suprafaţa de 1015 m.p.
suprafaţa de 59 m.p. a corpului B al Galeriei Oamenilor de Seamă situată pe strada
Sucevei, nr. 91, se modifică în suprafaţa de 60 m.p.
Modificarea suprafeţelor de teren implică şi modificarea valorilor de inventar ale
acestora.
Pentru înscrierea imobilelor în evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
este necesară completarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public, printr-o hotărâre
a Consiliului Local.
Propun completarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public cu următoarele
suprafeţe de teren:
- teren situat pe strada Sucevei, nr. 91 aferent corpului B al Galeriei Oamenilor de
Seamă în suprafaţă de 330 m.p.
- teren situat pe strada Sucevei, nr. 91 în suprafaţă de 279 m.p.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul
de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 101/27.11.2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR
Ec.Gheorghe Aldea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA TEHNICĂ
Nr. 25287 / 22.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris
în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr.
101/27.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al
municipiului Fălticeni înscrise în Inventarul domeniului public este o prerogativă a
Comisiei speciale numite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni nr.
107/28.11.2012.
În urma măsurătorilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele Biroului de carte
funciară, se impune modificarea unor suprafeţe de teren înscrise în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public, după cum urmează:
- suprafaţa de 325 m.p. a corpului A al Galeriei Oamenilor de Seamă situată pe
strada Sucevei, nr. 91, se modifică în suprafaţa de 330 m.p.
- suprafaţa de 800 m.p. teren situată pe strada Sucevei, nr. 91 aferentă
corpului A al Galeriei Oamenilor de Seamă se modifică în suprafaţa de 1015
m.p.
- suprafaţa de 59 m.p. a corpului B al Galeriei Oamenilor de Seamă situată pe
strada Sucevei, nr. 91, se modifică în suprafaţa de 60 m.p.
Pentru înscrierea acestor terenuri în evidenţele Biroului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară este necesară modificarea Inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public, printr-o hotărâre a Consiliului Local.
Completarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului public constă în:
- teren situat pe strada Sucevei, nr. 91 aferent corpului B al Galeriei Oamenilor
de Seamă în suprafaţă de 330 m.p.
- teren situat pe strada Sucevei, nr. 91 în suprafaţă de 279 m.p.

DIRECŢIA TENICĂ
Ing. Naforniţă Anton

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE
privind stabilirea cantităţilor de deşeuri asimilabile celor menajere, produse în
activitatea agenţilor economici şi instituţiilor din municipiul Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 23389/04.11.2013;
- raportul de specialitate al Compartimentului mediu, înregistrat la nr.
23390/04.11.2013;
- adresa S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni înregistrată sub nr. 1678/25.10.2013;
În temeiul prevederilor O. G. nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prescripţiilor
pentru determinarea cantităţii de deşeuri asimilabile celor menajere, stabilite prin
STANDARDUL ROMÂN 13400:2007, elaborat de Asociaţia de Standardizare din
România;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45,
alin. 2, lit. a şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se stabilesc cantităţile de deşeuri asimilabile celor menajere, produse în
activitatea agenţilor economici şi instituţiilor din municipiul Fălticeni, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine S.C.
GOSCOM S.A. Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 23389/04.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de deşeuri asimilabile celor
menajere, produse în activitatea agenţilor economici şi instituţiilor din municipiul
Fălticeni

Prin adresa nr. 1678/25.10.2013 S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni a solicitat
aprobarea cantităţilor de deşeuri asimilabile celor menajere, produse în activitatea
agenţilor economici şi instituţiilor din municipiului Fălticeni, având în vedere prescripţiile
stabilite prin SR 13400:2007, elaborat de Asociaţia de Standardizare din România.
Acest standard cuprinde reglementări referitoare la salubrizarea localităţilor, deşeuri
urbane, prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru
dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi transport.
Standardele sunt elaborate prin consens de factorii interesaţi din cadrul
comitetelor tehnice de standardizare şi utilizarea lor este voluntară, însă cunoaşterea şi
mai ales aplicarea lor este foarte importantă .
Pe teritoriul municipiului există agenţi economici şi instituţii care beneficiază de
serviciul de salubrizare prestat de către S.C. Goscom S.A. Fălticeni, dar la care nu se
justifică cantitatea de deşeuri menajere prevăzută în contract, aceasta fiind mult
diminuată faţă de cantitatea reală rezultată din activitatea firmelor respective şi pe care
totuşi operatorul serviciului de salubrizare o colectează şi o transportă, dar nu o
facturează.
Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de deşeuri asimilabile celor
menajere, produse în activitatea agenţilor economici şi instituţiilor din municipiul
Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnică
Compartiment mediu

Nr. 23390/04.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cantităţilor de deşeuri asimilabile celor
menajere, produse în activitatea agenţilor economici şi instituţiilor din municipiul
Fălticeni

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor
municipale este una dintre obligaţiile administraţiilor publice locale.
Deşeurile municipale asimilabile cu cele menajere reprezintă deşeurile provenite
din comerţ, industrie, din sectorul public, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare
cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu
acesta.
Operatorul serviciului public de salubrizare din municipiul Fălticeni a solicitat
aprobarea unei anumite cantităţi de deşeuri asimilabile celor menajere, produse în
activitatea agenţilor economici şi instituţiilor din municipiului Fălticeni, în vederea
facturării reale a cantităţilor de deşeu colectat şi transportat de la aceştia.
Cantităţile propuse de către operatorul serviciului sunt stabilite în funcţie de tipul
de activitate desfăşurată de către operatorii economici şi instituţiile publice şi de
suprafaţa spaţiului deţinut de aceştia, cantitatea colectată şi transportată fiind stabilită
pe mc/lună/spaţiu şi prevăzută în anexa la proiectul de hotărâre.

Direcţia tehnică
Dir. ing Naforniţă Anton

Compartiment mediu
Ing. Vacariuc Simona

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna OCTOMBRIE
2013
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrată la nr. 24902/21.11.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr.
24903/21.11.2013;
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 7287/18.11.2013, nr.
7732/19.11.2013, nr. 3532/19.11.2013, nr. 2016/11.11.2013, nr. 2631/18.11.2013,
25055 şi 25054/21.11.2013;
În temeiul prevederilor art. 105, alin. 2, lit. f din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 din Instrucţiunile ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei
cadrelor didactice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit.
a şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă plata drepturilor băneşti aferente personalului didactic care
solicită cheltuieli de deplasare pentru luna OCTOMBRIE 2013, plată ce se asigură din
bugetele alocate unităţilor de învăţământ prevăzute în anexă.
Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 24902/21.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
pentru luna OCTOMBRIE 2013
Potrivit Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
2/2011 privind decontarea cadrelor navetei didactice, „Personalului didactic din unităţile
de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o
locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe
mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la
locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de
transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ,
urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi,
dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care există
mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul
proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe
respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre
didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului
autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va
efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativteritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea
cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale”.
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ propun, lunar, spre
aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au
solicitat decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2013, suma totală
fiind de 7.205,96 lei.
Plata acestei sumei se va asigura din bugetele alocate unităţilor de învăţământ.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
luna OCTOMBRIE 2013.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia economică

Nr. 24903/21.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2013

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat subordonate consiliilor locale, propun
spre aprobare drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare.
Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 finanţarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi nu se suportă
din sumele defalcate din TVA.
Pentru fiecare instituţie subordonată, în cadrul cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
pe lângă sumele din TVA repartizate pe baza standardelor de cost, au fost alocate
sume din veniturile proprii ale bugetului local, care asigură resursele financiare pentru
decontarea navetei cadrelor didactice.
La nivelul municipiului Fălticeni un număr de şapte unităţi de învăţământ au
solicitat decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2013, suma totală
fiind de 7.205,96 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea a cinci suprafeţe de
teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unor construcţii
provizorii pentru comercializarea florilor
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 23393/04.11.2013;
- raportul de specialitate al Serviciului administrativ-control/achiziţii publice înregistrat la
nr. 23394/04.11.2013;
În temeiul prevederilor art. 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3,
art. 49 şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea următoarelor
suprafeţe de teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unor
construcţii provizorii pentru comercializarea florilor:
1. trei suprafeţe de teren a câte 20 mp fiecare, situate în Piaţa Nada Florilor;
2. două suprafeţe de teren a câte 15 mp fiecare, situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni
Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică cu strigare organizată pentru
închirierea a cinci supafeţe teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea
amplasării unor construcţii provizorii pentru comercializarea florilor, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art.3: Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 27 lei/m.p./lună;
Art.4: Durata închirierii este de 12 luni, începând cu data semnării contractelor, cu
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor, pentru aceeaşi perioadă şi cu condiţia achitării la zi
a obligaţiilor către bugetul local.
Art.5: 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
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTARÂRE
privind aprobarea infiintarii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
din municipiului Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
inregistrată la nr. 22768/28.10.2013;
- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice înregistrat la nr. 22786/28.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 1, alin. 1 din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale O.G nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 3, lit. „b”, art. 45, alin.
1, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă infiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
din municipiului Fălticeni, structură fără personalitate juridică.
Art.2. - Modalitatea de gestionare a serviciului va fi supusă aprobării consiliului local
după publicarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată prin Legea nr.
258/2013.
Art.3. - Prevederile HC.L. nr. 104/28.11.201 se abrogă.
Art.4. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 22768/28.10.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea infiintarii Serviciului public de gestionare
a câinilor fără stăpân din municipiului Fălticeni
Potrivit prevederilor art. 1, alin. 1 din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată prin Legea nr.
258/2013, consiliile locale au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Modalitatea de gestionare a serviciului care se înfiinţează la nivelul municipiului
Fălticeni va fi supusă aprobării consiliului local, după publicarea normelor metodologice
de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001.
Se va avea în vedere organizarea acestui serviciu dupa criteriul raport costcalitate optim pentru serviciul prestat si tinandu-se cont de marimea, gradul de
dezvoltare si de particularitatile economico-sociale ale municipiului, de starea
infrastructurii edilitar-urbane şi de posibilitatile de dezvoltare.
Functionarea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan se va face in
conditii de transparenta, prin consultarea cu utilizatorii si asociatiile reprezentative,
precum si cu organizatiile si asociatiile de protectia animalelor.
Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan va asigura protectia acestora
conform legii, concomitent cu protectia cetatenilor din municipiul Fălticeni.
Propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea infiintarii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din
municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia tehnica

Nr. 22786/28.10.2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea infiintarii Serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân din municipiului Fălticeni
Prin Legea nr. 258/2013 s-a aprobat modificarea şi completarea O.U.G.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, autorităţilor
deliberative revenindu-le obligaţia înfiinţării, în funcţie de necesităţi, a serviciilor specializate
pentru gestionarea câinilor pentru stăpân.
Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat în
municipiului Fălticeni va gestiona baza de date organizată la nivelul acestuia, urmărind
şi înfiinţarea Registrului de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţii
administrativ - teritoriale.
Odată cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciului se va elabora şi
regulamentul de funcţionare al acestuia, în cuprinsul căruia vor fi stabilite drepturile si
obligatiile autoritatii administratiei publice locale, ale operatorului si beneficiarilor
serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, modalităţile de finanţare, preţurile,
tarifele şi taxele şi indicatorii de performanţă.

Direcţia tehnica
Dir. Naforniţă Anton

