ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Proiect
HOTĂRÂRE

privind schimbarea din funcţie a viceprimarului 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. 24896/21.11.2014;
- raportul de specialitate al Biroului juridic-registru agricol-arhivă, înregistrat la nr.
24897/21.11.2014;
În temeiul prevederilor art. 14 din H.C.L. nr. 18/30.03.2009 privind aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului
Fălticeni;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 5, art. 57, alin. 4, art. 47 si
49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă schimbarea din functie a viceprimarului municipiului Fălticeni,
domnul ec.GHEORGHE ALDEA şi se declară vacantă funcţia de viceprimar al municipiului
Fălticeni.
Art.2: Hotărârea poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
INITIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Catalin Coman
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 24896 / 21.11.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului
Fălticeni
Ordonanta Guvernului nr. 55/2014 privind reglementarea unor masuri privind
administratia publica locala, publicată în data de 2 septembrie 2014 in Monitorul Oficial,
Partea I, a permis alesilor locali sa-si exprime optiunea cu privire la partidul politic din care
doresc sa faca parte sau sa devina independenti, fara sa isi piarda calitatea dobandita in
urma alegerilor.
În contextul actual, Partidul Social Democrat detine majoritatea în Consiliul Local al
municipiului Falticeni (11 consilieri locali din cei 19 in functie), situatie în care, pentru buna
funcţionare a activităţii, se impune schimbarea din functie a viceprimarului municipiului
Fălticeni, domnul ec.Gheorghe Aldea, inscris la alegerile locale din iunie 2012 pe lista Uniunii
Social Liberale din partea Partidului National Liberal.
Atât alegerea viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale, care nu este conditionata
de anumite criterii(de exemplu competenţă managerială, studii de specialitate, vechime în
muncă, etc. ), cât şi schimbarea din functie a acestuia, sunt prerogative exclusive ale
consiliului local, legislatia actuală neimpunând o limitare a dreptului de apreciere in acest
sens.
În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Birou juridic-registru agricol-arhivă
Nr. 24897/21.11.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului
Fălticeni
Potrivit art. 57, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “schimbarea din funcţie a viceprimarului
se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în
funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie”.
Aceeaşi prevedere este reglementată şi prin Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Consiliului Local al municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr.
18/30.09.2009.

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot
secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare sunt stabilite prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Dată fiind iniţiativa primarului municipiului Fălticeni privind schimbarea din functie a
viceprimarului, domnul ec.GHEORGHE ALDEA, considerăm întrunite condiţiile de legalitate
pentru promovarea prezentului proiect de hotărâre.

Şef Birou juridic-registru agricol-arhivă
Cons.jr.Dumitriu Dumitru-Sergiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului municipiului Falticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată
la nr. 24906/21.11.2014;
- raportul de specialitate al Biroului juridic-registru agricol-arhivă, înregistrat la nr.
24907/21.11.2014;
- procesul – verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al municipiului
Falticeni, inregistrat la nr._______ /27.11.2014;
- prevederile H.C.L.nr._____/27.11.2014 privind schimbarea din functie a viceprimarului
municipiului Falticeni;
În temeiul prevederilor art. 11 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 13 din H.C.L. nr. 18/30.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Fălticeni;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 5, art. 57, alin. 1 si alin. 3,
art. 47 si 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al
municipiului Falticeni, d-l/d-na consilier______________________.
Art. 2: Secretarul municipiului Fălticeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri.
INITIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Catalin Coman
Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc
ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 24906 / 21.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni
Conform art. 57, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale şi ale art. 11 din Anexa
la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local
alege din rândul membrilor săi un viceprimar, alegerea efectuându-se prin vot secret.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local,
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Procedura legală pentru alegerea viceprimarului municipiului este reglementată prin
H.C.L. nr. 18/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului Local al municipiului Fălticeni.

Având în vedere modificările intervenite în structura Consiliul Local al municipiului
Falticeni, propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea
viceprimarului municipiului Fălticeni.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Birou juridic-registru agricol-arhivă
Nr. 24907/21.11.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni
În cazul vacantării functiei de viceprimar al unitatii administrativ-teritoriale, se
procedează la alegerea unui nou viceprimar, în conditiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale O.G.nr. 35/2002
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 11 din O.G. nr. 35/2002, “Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe
viceprimar, respectiv pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret. Propunerea de
candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare
dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la
alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a)fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele
tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie
orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin
va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/să
îi aleagă votantul;
b)pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe
care doreşte să îl/să îi voteze;
c)alte modalităţi, la alegerea consiliului”.
Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în
funcţie.
Şef Birou juridic-registru agricol-arhivă
Cons.jr.Dumitriu Dumitru-Sergiu

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.
24670 din 20.11.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 24671 din 20.11.2014;
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 HG nr. 72/2013 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 2014, conform Anexei nr. 1.
Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii
si subventii pe anul 2014, conform Anexei nr. 2.
Art. 3: Se aproba plata sumei de 2.015,28 lei reprezentind daune cheltuieli de judecata,
onorariu si cheltuiueli de executare silita.din Dosarul de executare nr. 100/2014,in care Municipiul
Falticeni are calitatea de debitor iar SC Omniasig Viena Insurance Group are calitatea de creditor .
Art. 4: Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014, cu finantare
integrala sau partiala de la bugetul institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii
conform Anexei nr. 3.
Art. 5: Se aprobă Detalierea pozitiei „Älte cheltuieli de investitii”cuprinse in Programul anual
de investiţii pe anul 2014, conform Anexei nr. 4.
Art. 6: Anexele 1 - 4 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR

Nr. 24670 din 20.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

-

Proiectul de rectificare bugetară cuprinde:
Rectificarea Bugetului local pe anul 2014, astfel:
- Seful Serviciului cultura muzee solicita majorarea bugetului alocat cu suma de
2.000 lei, necesara pentru repararea acoperisului Muzeului Apelor, respectiv
montarea de parazapezi pe acoperisul cladirii, deoarece cantitatile mari de zapada
sunt un real pericol pentru trecatori.
- Pentru plata ajutoarelor de incalzire beneficiarilor legii nr. 416 se aloca sume
din bugetul local. Suma prevazuta in buget a fost egala cu cea din anul precedent,
dar numarul beneficiarilor a crescut in anul 2014, drept pentru care este necesara
suplimentarea sumei initiale de 22.000 lei, cu inca 2.500 lei. Propun ca aceasta
suma sa fie alocata prin virare de la indemnizatiile pentru persoane cu handicap,
unde se inregistreaza economie deoarece multe persoane au optat pentru assistenti
personali, a caror plata se face de la titlul de salarii.
- Pentru pregatirea autoturismului Politiei Locale pentru sezonul rece, propun
alocarea sumei de 7.000 lei pe reparatii curente.
- Pentru a asigura sume suficiente serviciului de gospodarie comunala in sezonul rece
pentru utilajele din dotare, propun alocarea sumei de 40.000 lei pentru combustibili
si reparatii curente ( 30.000 lei si respectiv 10.000 lei).
- Pentru a acoperi cheltuielile strict necesare la Colegiul Nicu Gane si GPP Pinocchio
s-a efectuat o redistribuire a sumelor alocate din TVA pentru cheltuieli materiale,
diminuindu-se cu cate 40.000 lei bugetul alocat colegiilor Vasile Lovinescu si
Mihai Bacescu.
- In ceea ce priveste cheltuielile de personal, s-a efectuat o analiza privind incadrarea
in nivelul maxim aprobat. Spitalul Municipal are un deficit mare fata de suma
ramasa in buget, astfel incat este necesara diminuarea prevederilor celorlalte
capitole bugetare unde s-au inregistrat economii. Sumele astfel rezultate vor majora
fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor locale. Ulterior, in limita plafonului
aprobat, Spitalul va putea majora sumele aferente salariilor, pe seama excedentului
din venituri proprii.
Cheltuielile de personal pentru unitatile de invatamant sunt finantate de la bugetul
de stat, iar suplimentarea acestora se va face dupa ce se va rectifica bugetul de stat.

-

Rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii, dupa
cum urmeaza:
- Spitalul Municipal Falticeni propune spre aprobare diminuarea bugetului propriu
cu suma de 539.570 lei. Diminuarea rezulta in urma ”ajustarii” prevederilor
bugetare in functie de realizari. Veniturile din contractele incheiate cu casa de
sanatate sunt mai mici decat cele prognozate initial datorita modificarilor aduse
contractului prin acte aditionale. Veniturile din prestari servicii s-au diminuat ca
urmare a faptului ca numarul pacientilor internati in cadrul spitalizarii continue s-a
redus in detrimentul spitalizarii de zi, pentru care nu se plateste coplata. Veniturile
din dobanzi, din concesiuni si inchirieri si din contractele incheiate cu DSP vor fi
incasate peste prevederile actuale.
In mod corespunzator s-au diminuat si cheltuielile cu bunurile si serviciile.
La salarii, suma existenta in buget nu este suficienta pentru plata din decembrie, dar
exista disponibilitati si au fost facute solicitari pentru majorarea nivelului maxim al
cheltuielilor de personal. Ordonatorul tertiar a solicitat virari de credite de la
articole unde a inregistrat economii.
- Colegiul Nicu Gane a solicitat majorarea bugetului activitatii autofinantate cu
30.000 lei proveniti din derularea examenelor ECDL, suma pe care vrea sa o
utilizeze pentru materiale si servicii cu caracter functional.
- Scoala Gimnaziala Ion Irimescu a solicitat virari de credite pentru reparatii
curente si obiecte de inventar.

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. 24671 / 20.11.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Rectificarea bugetului local cuprinde:
1.Sectiunea de dezvoltare
- suma de 730 lei din incasarile obtinute din valorificarea unor bunuri casate si suma de
3000 lei varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
,care va suplimenta lista de investitii pe anul 2014 “Aparat Roentgen mobil cu brat in C ”.
2. Sectiunea de functionare
Veniturile acestei sectiuni se modifica astfel:
- venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale +47.000 lei
- impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare +2.000 lei.
Partea de cheltuieli se modifica astfel:
- capitolul 68.02 Asistenta sociala pentru plata ajutoarelor de incalzire beneficiarilor
legii nr. 416 se aloca sume din bugetul local. Suma prevazuta in buget a fost egala cu cea
din anul precedent, dar numarul beneficiarilor a crescut in anul 2014, drept pentru care
este necesara suplimentarea sumei initiale de 22.000 lei cu inca 2.500 lei. Propun ca
aceasta suma sa fie alocata prin virare de la indemnizatiile pentru persoane cu handicap,
unde se inregistreaza economie deoarece multe persoane au optat pentru assistenti
personali a caror plata se face de la titlul de salarii.
- capitolul 61.02 Politie locala a fost majorat cu sumei de 7.000 lei reparatii curente
pregatirea autoturismului pentru sezonul rece.
- capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica a fost majorat cu sumei de 40.000
lei pentru combustibili 30.000 lei si reparatii curente 10.000 lei, pentru a asigura sume
suficiente serviciului de gospodarie comunala in sezonul rece pentru utilajele din dotare.
- capitolul 70.02 Cultura,recreiere si religie .Serviciul cultura muzee,solicita majorarea
bugetului alocat cu suma de 2.000 lei, necesara pentru repararea acoperisului Muzeului
Apelor, respectiv montarea de parazapezi pe acoperisul cladirii, deoarece cantitatile mari
de zapada sunt un real pericol pentru trecatori.

Pentru a acoperi cheltuielile strict necesare la Colegiul Nicu Gane si GPP Pinocchio s-a
efectuat o redistribuire a sumelor alocate din TVA pentru cheltuieli materiale, diminuindu-se
cu cate 40.000 lei bugetul alocat colegiilor Vasile Lovinescu si Mihai Bacescu.
In ceea ce priveste cheltuielile de personal, s-a efectuat o analiza privind incadrarea in
nivelul maxim aprobat. Spitalul Municipal are un deficit mare fata de suma ramasa in buget,
astfel incat este necesara diminuarea prevederilor celorlalte capitole bugetare unde s-au
inregistrat economii. Sumele astfel rezultate vor majora fondul de rezerva la dispozitia
autoritatilor locale. Ulterior, in limita plafonului aprobat, Spitalul va putea majora sumele
aferente salariilor, pe seama excedentului din venituri proprii. La salarii, suma existenta in
buget nu este suficienta pentru plata din decembrie, dar exista disponibilitati si au fost facute
solicitari pentru majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal. Ordonatorul tertiar a
solicitat virari de credite de la articolele unde a inregistrat economii.
Cheltuielile de personal pentru unitatile de invatamant sunt finantate de la bugetul de stat, iar
suplimentarea acestora se va face dupa ce se va rectifica bugetul de stat.
Rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii, cuprinde
- capitolul 66.10 Sanatate Spitalul Municipal Falticeni solicita spre aprobare diminuarea
bugetului propriu cu suma de 539.570 lei. Diminuarea rezulta in urma ”ajustarii”
prevederilor bugetare in functie de realizari. Veniturile din contractele incheiate cu Casa de
sanatate sunt mai mici decat cele prognozate initial, datorita modificarilor aduse
contractului prin acte aditionale. Veniturile din prestari servicii s-au diminuat, ca urmare a
faptului ca numarul pacientilor internati in cadrul spitalizarii continue s-a redus in
detrimentul spitalizarii de zi, pentru care nu se plateste coplata. Veniturile din dobanzi, din
concesiuni si inchirieri si din contractele incheiate cu DSP vor fi incasate peste prevederile
actuale.
In mod corespunzator s-au diminuat si cheltuielile cu bunuri si servicii.
capitolul 65.02 Invatamant
- Colegiul Nicu Gane a solicitat majorarea bugetului activitatii autofinantate cu 30.000
lei proveniti din derularea examenelor ECDL, suma pe care vrea sa o utilizeze pentru
materiale si servicii cu caracter functional.
- Scoala Gimnaziala Ion Irimescu a solicitat virari de credite pentru reparatii curente si
obiecte de inventar.
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 economic,
Ec. Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna OCTOMBRIE 2014
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 24661/20.11.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 24662/20.11.2014;
- adresele unităţilor de învăţământ înregistrate sub nr. 7866/2014, 5002/2014,
1462/2014, 6913/2014, 2599/2014, 2210/2014, 1916/2014;
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 şi
ale anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
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 2014, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Drepturile menţionate la art. 1 se vor deconta din sumele defalcate din TVA,
conform prevederilor anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul
2014, iar diferenţa se va suporta din bugetul local al municipiului Fălticeni.
Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 24661/20.11.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
luna OCTOMBRIE 2014
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
administrativ-teritorială 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 opt unităţi de învăţământ au solicitat
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2014, suma totală fiind de
7.817 lei.
Plata acestei sumei se va asigura din sumele defalcate din TVA, conform prevederilor
anexei nr. 5 din Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, iar diferenţa se va
suporta din bugetul local al municipiului Fălticeni.
În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna
OCTOMBRIE 2014.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia economică

Nr. 24662/20.11.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice pentru luna OCTOMBRIE 2014

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 nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 finanţarea cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice se asigură parţial din sume defalcate din TVA, conform
anexei nr. 5, iar diferenţa din bugetul local al municipiului Fălticeni.
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 opt unităţi de învăţământ au solicitat
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna OCTOMBRIE 2014, suma totală fiind de
7.817 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Maria Bulaicon

Anexa la H.C.L. nr. ___/_________

Nr.

Denumirea unităţii de

Număr cadre

Cuantum total /unitate

crt.

învăţământ

didactice

învăţământ/octombrie

beneficiare

2014

3

208 lei

14

1.845 lei

15

3.238 lei

5

1041 lei

2

404 lei

2

233 lei

4

618 lei

1

230 lei

1.

Colegiul Naţional “Nicu Gane”
Fălticeni

2.

Colegiul “ Vasile Lovinescu”
Fălticeni

3.
4.

Colegiul tehnic “Mihai Băcescu”
Fălticeni
Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”
Fălticeni

5.

Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu”
Fălticeni

6.

Şcoala Gimnazială “ Mihail
Sadoveanu” Fălticeni

7.

Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea ”
Fălticeni

8.

G.P.P. “PINOCCHIO” Fălticeni

Notă: Sumele prevăzute în anexă reprezintă valoarea integrală a cheltuielilor cu naveta,
urmând ca plata să se efectueze conform prevederilor art. 2 din hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Fălticeni, pentru anul 2015
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere;
- expunerea de motive a d.lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 21953 / 16.10.2014
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr.
21954 / 16.10.2014
În conformitate cu prevederile art.8, alin.3 şi art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
7660/2006 de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art.
49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare 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 hotărîre privind aprobarea planului de ocupare
a funcţiilor publice pentru anul 2015 din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Fălticeni.
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, republicată, planul de
ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative
ale funcţionarilor publici, de către primar, prin aparatul de specialitate, pentru autorităţile şi
instituţiile publice din administraţia publică locală, se aprobă de consiliul local şi stabileşte:
numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade
profesionale;
numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
De asemenea prin Ordinul nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice se aprobă formatul standard pentru
aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice ale ordonatorilor principali de credite din
administraţia publică locală, pentru anul următor.
Având în vedere că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în urma analizării
propunerilor privind planul de ocupare a funcţiilor publice, transmise prin adresa nr.
23505/2014, nu a transmis eventuale observaţii sau propuneri în termen de 30 de zile de la
data primirii datelor transmise (conform art. 10 alin. 4 din Ordinul nr. 7660/2006), vă
supunem spre analiză, dezbatere şi aprobare Panul de ocupare a funcţiilor publice din
aparatul de specialitate, aşa cum sunt prezentate în anexă.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI

SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE
Nr.________ din __________

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărîre privind aprobarea planului de ocupare
a funcţiilor publice pentru anul 2015 din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Fălticeni.

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, Serviciul resurse umane, comunicare a analizat proiectul de hotărâre
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 din aparatul de
specialitate al primarului Municipiului Fălticeni.
În conformitate cu prevederile 23 din Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul
funcţionarilor publici şi art. 11 din Ordinul nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, planul de ocuapre a funcţiilor
publice se întocmeşte de primar şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar modalităţile
de ocupare a funcţiilor publice transmise de către autorităţile şi instituţiile publice devin
obligatorii.
Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte
condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului local Fălticeni.

SERVICIUL RESURSE UMANE
Şef serv. Nicu Raileanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii din 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.
24920/21.11.2014;
- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr.
24921/21.11.2014;
- procesul - verbal al Comisiei de repartizare a unităţilor locative, proprietatea municipiului
Fălticeni, înregistrat sub nr. 24919/21.11.2014;
În baza prevederilor art. 15, alin. 5 – 7 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 5, 17, art. 45, alin. 3 si art. 47 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii din Municipiul Fălticeni, conform anexei nr. 1.
Art.2. – Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din
Municipiul Fălticeni, situate pe str. Victoriei, f.n., conform anexei nr. 2.
Art.3. – Listele prevăzute la art. 1 şi 2 pot fi contestate în termen de 7 zile de la afişare.
Art.4. – Contestaţiile se vor adresa primarului municipiului Fălticeni care va asigura
soluţionarea acestora în termen de 15 zile de la înregistrare.
Art.5. – Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire în
condiţiile legii.
Art.6. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului municipiului
Fălticeni, Comisiei de repartizare a unităţilor locative şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 24920/21.11.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din municipiul Fălticeni
Potrivit prevederilor art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
local „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind … locuinţele sociale şi celelalte unităţi
locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa”.
Potrivit art. 15, alin. 6 şi 7 „Lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin
preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate…, urmărindu-se asigurarea spaţiului
locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii
excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă
se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de
persoane.
Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local,
consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului
autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul
sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu
privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la
alin. (4).”
La data de 17.07.2014 a fost semnat Protocolul de predare-primire a obiectivului de
investiţii – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii: str. Victoriei, f.n., cu 40 u.l.,
P+3E+M, Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava, încheiat între Agenţia Naţională pentru
Locuinţe şi Primăria Municipiului Fălticeni.
Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Falticeni proiectul de
hotarare privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a locuinţelor
pentru tineri destinate închirierii din municipiul Fălticeni.
INITIATOR,
PRIMAR,
Prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal 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.
24663/20.11.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la nr.
24664/20.11.2014;
- avizul Ministerului Sănătăţii înregistrat sub nr. XI/A/64056/NB/9559/07.11.2014;
În temeiul prevederilor art. 174, alin. 5 şi art. 182, alin. 1, lit. d din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, pct. 3, art. 45, alin.1 şi art. 49 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni, prin
înfiinţarea următoarelor cabinete şi compartimente:
1. Compartiment de primiri urgenţe(CPU) în structura Spitalului;
2. Compartiment de Îngrijiri Paliative, cu 10 paturi, în cadrul Centrului de Sănătate Vadu
Moldovei;
3. Compartiment de Gastroenterologie, cu 5 paturi, în cadrul Secţiei de Medicină Internă;
4. Completarea structurii cu Bloc Operator;
5. Cabinet de Pneumologie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului;
6. Transformarea Biroului de statistică şi informatică medicală din cadrul Spitalului în
Compartimentul de evaluare şi statistică medicală;
7. Desfiinţarea Cabinetului de medicină dentară din structura Spitalului;
8. Desfiinţarea Modulului de Urgenţă şi a punctului de lucru radiologie şi imagistică
medicală din cadrul Centrului de Sănătate Vadu Moldovei;
9. Trecerea din structura Spitalului în structura Ambulatoriului Integrat a Cabinetului de
boli infecţioase.
Art.2. – Înfiinţarea Compartimentului de Primiri Urgenţe (CPU) este condiţionată de
obţinerea avizului Ministerului Sănătăţii.
Art.3. –
Prevederile HCL nr. 101/30.09.2014 se abrogă.
Art.4. – Spitalul Municipal Fălticeni va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 24663/20.11.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Fălticeni
Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică a spitalelor din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă de către consiliile locale, la propunerea
managerului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat modificarea structurii organizatorice a instituţiei,
prin înfiinţarea următoarelor cabinete şi compartimente: Compartiment de primiri
urgenţe(CPU) în structura Spitalului, Compartiment de Îngrijiri Paliative, cu 10 paturi, în
cadrul Centrului de Sănătate Vadu Moldovei, Compartiment de Gastroenterologie, cu 5
paturi, în cadrul Secţiei de Medicină Internă, completarea structurii cu Bloc Operator, Cabinet
de Pneumologie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului, transformarea Biroului de
statistică şi informatică medicală din cadrul Spitalului în Compartimentul de evaluare şi
statistică medicală, desfiinţarea Cabinetului de medicină dentară din structura Spitalului,
desfiinţarea Modulului de Urgenţă şi a punctului de lucru radiologie şi imagistică medicală din
cadrul Centrului de Sănătate Vadu Moldovei şi trecerea din structura Spitalului în structura
Ambulatoriului Integrat a Cabinetului de boli infecţioase.
Aceste modificări au fost analizate şi propuse spre aprobare în şedinţa Consiliului
medical şi a Comitetului director din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, având la bază
memoriul directorului medical.
Modificările propuse au fost avizate de către Ministerul Sănătăţii, conform avizului
înregistrat sub nr. XI/A/64056/NB/9559/07.11.2014.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal
Fălticeni.

INITIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

MUNICIPIUL FĂTICENI
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE
Nr. ______ din ___________

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice
a Spitalului Municipal Fălticeni.

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 modificarea structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Fălticeni.
În conformitate cu prevederile art. 15 din Norme Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, autoritatea administraţiei publice
locale aprobă organigrama şi statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu
încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aptobat.
Astfel având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 prin care Spitalul
Municipal Fălticeni a fost preluat de către Consiliul Local Fălticeni, urmare a solicitării
Spitalului municipal Fălticeni, prin adresa nr. 6181 din 24.09.2014 privind modificarea
structurii organizatorice, se propune înfiinţarea a cinci compartimente noi, sens în care a fost
emisă şi Decizia nr. 212 a Direcţiei de Sănătate Publică Suceava.
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, COMUNICARE
Şef serv. Nicu Raileanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTARÂRE
privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi
comemorative în perioada 1 - 31 decembrie 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. 22013/17.10.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală
înregistrat la nr. 22014/17.10.2014;
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 unor manifestări cultural – artistice şi
comemorative în perioada 1 - 31 decembrie 2014, conform programului prevăzut în anexa
care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 70.000 lei, pentru
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada
1 - 31 decembrie 2014.
Art.3. - 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
PRIMAR
Nr. 22013/17.10.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări
cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 - 31 decembrie 2014

Agenda manifestărilor pentru luna decembrie 2014 cuprinde şi în acest an manifestări
devenite deja tradiţie în localitatea noastră.
Ziua Naţională a României şi comemorarea eroilor Revoluţiei din 1989 sunt
evenimente cu semnificaţii deosebite pentru poporul român, care trebuie marcate şi în
municipiul Fălticeni.
Printre tradiţiile şi obiceiurile cele mai cunoscute şi răspândite în ţara noastră, care sau păstrat şi practicat în perioada sărbătorilor de iarnă, se regăseşte şi cea a colindatului şi
uratului, prilejuită de sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou.
Având în vedere că în fiecare an au fost organizate manifestări tradiţionale cu ocazia
sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou - spectacole de datini şi obiceiuri, spectacole artistice,
primirea colindătorilor – propunem Consiliului Local Fălticeni aprobarea organizării şi
desfăşurării festivităţilor Sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou 2015.
În considerarea celor expuse, având în vedere prevederile legale în vigoare privitoare
la rolul, competenţele şi responsabilităţile Consiliului Local privind administrarea, angajarea
şi utilizarea fondurilor publice locale, considerăm necesară şi oportună alocarea din bugetul
local a sumei de 70.000 lei pentru achiziţionarea de daruri şi cadouri pentru colindători,
inaugurarea orăşelului copiilor, organizarea spectacolului de datini şi obiceiuri de Crăciun şi
Anul Nou din 27 decembrie, organizarea focului de artificii din noaptea de Anul Nou, precum
şi organizarea manifestărilor din zilele de 1 şi 22 decembrie.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

Anexă la HCL nr. _________________

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni organizează în luna decembrie
următoarele manifestări:
- 1 Decembrie 2014, ora 13,00, Monumentul Eroilor din Piaţa „Nada Florilor”,
manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, ceremonial religios, depuneri de coroane de
flori şi defilarea unor subunităţi de jandarmi şi pompieri militari de la Şcoala Militară de
Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni şi Detaşamentul Fălticeni al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Suceava;
- 13 decembrie 2014, ora 11,00, Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”, a treia ediţie
a Concursului Christmas Dance;
- 15 – 19 decembrie 2014 - Primăria Municipiului Fălticeni, între orele 9,00 – 15,00,
„Noi umblăm să colindăm”. Participă preşcolari şi elevi de la şcolile gimanziale şi liceele din
Fălticeni;
- 22 decembrie 2014, ora 12,00, comemorarea eroilor Revoluţiei din 1989. depuneri
de coroane la „Monumentul Eroilor Revoluţiei” situat pe strada 2 Grăniceri, în parcul librăriei
„Casa Cărţii”, la mormântul eroului Ioan Bute din curtea Catedralei Ortodoxe pe Stil Vechi şi
la mormântul eroului Ionel Pascal din Cimitirul Oprişeni;
- 22 decembrie 2014, ora 16,00, Aleea pietonală, zona Primăriei,
Oraşelului Copiilor;

inaugurarea

- 24 decembrie 2014, ora 16,00, Aleea pietonală, zona Primăriei, Moş Crăciun vine
cu daruri pentru copiii din Fălticeni;
- 27 decembrie 2014, Piaţa „Nada Florilor”, între orele 16,00 – 21,00, Spectacol de
datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. Participă formaţii din judeţul Suceava şi din
judeţele învecinate;
- 31 decembrie 2014, Primăria Municipiului Fălticeni, între orele 9,00 – 15,00, „Urători
la Primărie”;
- 31 decembrie 2014, Piaţa „Nada Florilor”, ora 0,00, foc de artificii.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 22014/17.10.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări
cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 - 31 decembrie 2014
În perioada 1– 31 decembrie 2014 Primăria Municipiului Fălticeni organizează
manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, comemorării eroilor Revoluţiei din 1989 şi
activităţi dedicate Crăciunului şi Anului Nou 2015.
Pe 1 Decembrie 2014, ora 13,00, la Monumentul Eroilor din Piaţa „Nada Florilor”, va
avea loc un ceremonial religios, depuneri de coroane de flori şi defilarea unor subunităţi de
jandarmi şi pompieri militari de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni şi
Detaşamentul Fălticeni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.
Pe 13 decembrie 2014, ora 11,00, la Centrul Cultural “Grigore Vasiliu Birlic”, se va
desfăşura a treia ediţie a Concursului Christmas Dance.
În perioada 15 – 19 decembrie, între orele 9,00 – 15,00, sosesc colindătorii la Primăria
Fălticeni - preşcolari şi elevi de la şcolile gimanziale, cât şi de la liceele din Fălticeni.
Pe 22 decembrie 2014, începând cu ora 12,00, va avea loc comemorarea eroilor
Revoluţiei din 1989. Vor fi depuse coroane de flori la „Monumentul Eroilor Revoluţiei” situat
pe strada 2 Grăniceri, la mormântul eroului Ioan Bute din curtea Catedralei Ortodoxe pe stil
vechi şi la mormântul eroului Ionel Pascal, din Cimitirul Oprişeni.
Tot pe 22 decembrie 2014, la ora 16,00, pe Aleea pietonală, zona Primăriei, va fi
inaugurat Oraşelul Copiilor.
Pe 24 decembrie 2014, ora 16,00, Moş Crăciun va veni cu daruri pentru copiii din
Fălticeni în Orăşelul Copiilor.
Pe 27 decembrie 2014, începând cu ora 16,00, în Piaţa „Nada Florilor”, se va
desfăşura spectacol de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. Participă formaţii din
judeţul Suceava şi din judeţele învecinate.
Pe 31 decembrie, între orele 9,00 – 15,00, la Primăria Municipiului Fălticeni, vor fi
primiţi urători din municipiul Fălticeni şi din comunele limitrofe. La ora 24,00, va avea loc un
foc de artificii în zona Pieţii „Nada Florilor”.
Director general DGAPL,
Jurist Paul Buhlea,

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul
Poliţiei Locale 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. 23264/03.11.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Publică Locală înregistrat
la nr. 23265/03.11.2014;
În temeiul prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 65/2014 privind modificarea şi
completarea unor acte normative, ale prevederilor art. 3, alin. 1 şi anexa 1 din O.G. nr.
26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare
nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale anexei la H.G. nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de
pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică
Statutul poliţistului
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. a, alin.6 lit. a, pct.7,
art. 45, alin. 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. – Începând cu data de 01 ianuarie 2015 se aprobă acordarea normei de
hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni, în limita bugetului aprobat.
ART.2. – Modalitatea de acordare a normei de hrană şi cuantumul acesteia vor fi
stabilite până la data de 01 ianuarie 2015 prin hotărâre de consiliu local.
ART.3. – Primarul Municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
PRIMAR
Nr. 23264/03.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul
Poliţiei Locale Fălticeni

Poliţia Locală Fălticeni s-a înfiinţat în baza Legii nr.155/2010 a Poliţiei locale, în
scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în
următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe
drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea
comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite prin lege.
Poliţiştii locali îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite şi speciale de muncă,
aceasta fiind o structură complementară celorlalte două structuri: Poliţia Română şi
Jandarmeria.
Având ca scop diminuarea discrepanţelor între veniturile personalului Poliţiei locale şi
cele ale personalului celorlalte structuri din sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică,
legiuitorul a modificat Legea nr. 155/2010 prin O.U.G. nr.65/2014 hotărând ca „Începând cu 1
ianuarie 2015, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat,
prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
Pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale Fălticeni propun acordarea normei de
hrană în limita bugetului aprobat, atât modalitatea de acordare cât şi cuantumul acesteia
urmând a fi stabilite până la data de 01 ianuarie 2015 prin hotărâre de consiliu local.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia Generală Administraţie Publică Locală

Nr. 23265/03.11.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul
Poliţiei Locale Fălticeni

Potrivit OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
începând cu 1 ianuarie 2015, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita
bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
Conform prevederilor HG nr. 65/2003 stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace,
ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul
poliţistului , personalul care desfăşoară activităţi de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi de
intervenţie, face parte din categoria personalului care beneficiază de norma de hrană nr. 6,
iar poliţiştii care lucrează în ture beneficiază de suplimentul B de hrană.
Conform prevederilor O.G. nr. 26/1994 valoarea financiară a normelor de hrană se
stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale, ultima
actualizare fiind realizată în anul 2013.
Până la data de 01.01.2015, prin hotărâre de consiliu local, se vor stabili atât
modalitatea de acordare a normei de hrană, cât şi cuantumul acesteia.
Director general jurist Paul Buhlea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman, primarul
municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 21772/15.10.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 21773/15.10.2014;
În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, modificat prin Ordinul nr. 3470/2012;
În temeiul prevederile art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 1 si art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, pentru anul şcolar
2014 - 2015, după cum urmează:
a) bursele de performanţă – 100 lei;
b) bursele de merit – 80 lei;
c) bursele de studii – 50 lei;
d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 50 lei.
Art.2. Numărul burselor pentru anul şcolar 2014 - 2015 va fi stabilit în limita fondurilor
aprobate cu această destinaţie.
Art.3. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
SECRETAR MUNICIPIU
jr.Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 21772/15.10.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului
Fălticeni
Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, „cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarâre a
consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucuresti”.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială,
cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Bursele de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt:
burse de performanţă, burse de merit, burse de studii şi burse de ajutor social.
Potrivit Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi
completările ulterioare, bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II
sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, ale
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicoştiinţific, de nivel naţional.
Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă,
de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu
integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a
familiei sau a susţinătorilor legali.
În perioada de acordare a oricărei burse, elevii pot pierde dreptul la bursă dacă nota la
purtare într-un semestru este mai mică de 10.
În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului
Fălticeni.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
prof.Gheorghe-Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcţia economică
Nr. 21773/15.10.2014
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului
Fălticeni
Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot
beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de
ajutor social.
Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de
care aparţin instituţiile de învăţământ, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în
clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu
semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase. Beneficiarii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii: media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul
anterior celui în care se acordă bursa.
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia elevului. Pot păstra bursa elevii
care au nota 10 la purtare, sau, după caz, calificativul Foarte bine.
Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea
cu valoare mai mare. Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu, pot primi şi
burse de performanţă sau burse de merit.
Prin Ordinul nr. 5576/2011 sunt aprobate criteriile generale de acordare a burselor
din învăţământul preuniversitar de stat. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc
anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limita fondurilor repartizate
şi în raport cu integralitate efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Direcţia economică
Dir. ec. Maria Bulaicon

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului
Urbanistic Zonal în vederea construirii unei hale industriale şi a unor anexe, prin
introducerea terenului în suprafaţă de 10.000 m.p., situat pe str. Plutonier Ghiniţă, f.n.,
în intravilanul municipiului 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. 24756/20.11.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat
la nr. 24757/20.11.2014 ;
- cererea d-lui Parasca Bogdan înregistrată sub nr. 21971/17.10.2014;
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 unei hale industriale şi a unor anexe, prin introducerea
terenului în suprafaţă de 10.000 m.p., situat pe str. Plutonier Ghiniţă, f.n., în intravilanul
municipiului Fălticeni, 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
Judetul Suceava
Primăria municipiului Fălticeni
Primar

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind avizul prealabil de oportunitate
pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal, în vederea construirii
unei hale industriale si a unor anexe, prin introducerea terenului
în suprafaţă de 10000 mp amplasat pe str.Plutonier Ghiniţă, f.n. ,
în intravilanul municipiului Fălticeni

În urma documentaţiei înaintată de către doamnul Parasca Bogdan
domiciliat in municipiul Falticeni, jud. Suceava, prin care se solicită emiterea
certificatului de urbanism in vederea construirii unei hale industriale si a unor
anexe pe terenul in suprafata de 10000mp amplasat pe str. Plutonier Ghinita, se
impune intocmirea Planului Urbanistic Zonal care va stabili reglementari specifice
pentru zona studiata, astfel incat pe terenul metionat mai sus sa se poata edifica
constructiile solicitate. Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de catre
Serviciul Urbanism, în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 reactualizată,
propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni aprobarea avizului prealabil de
oportunitate menţionat mai sus.

Iniţiator ,
Primar
Prof. Gheorghe Catalin Coman

Primăria municipiului Fălticeni
Serviciul Urbanism

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind avizul prealabil de oportunitate
pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal, în vederea construirii
unei hale industriale si a unor anexe, prin introducerea terenului
în suprafaţă de 10000 mp amplasat pe str.Plutonier Ghiniţă, f.n. ,
în intravilanul municipiului Fălticeni

Având în vedere cererea nr. 21971/17.10.2014 înaintata de către domnul Parasca
Bogdan din municipiul Falticeni, str. 2 Graniceri, bl.15, sc. A, ap.3, prin care se solicită
emiterea certificatului de urbanism in vederea construirii unei hale industriale si a unor
anexe prin intoducerea in intravilan a unei suprafete de teren in suprafata de 10000mp
amplasat pe str.Plutonier ,f.n.,inscris in Cartea Funciara sub nr.36873, în conformitate
cu Legea 350/2001 reactualizată, este necesar a se obţine avizul prealabil de
oportunitate aprobat de către Consiliul Local, pentru elaborarea unui Plan Urbanistic
Zonal si regulamentul aferent.
Prin cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni,
aprobarea avizului de oportunitate mentionat mai sus.

Sef serviciu urbanism,
ing. Fodor Catalin

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Proiect
HOTĂRÂRE
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului
Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuinţe, prin parcelarea terenului în
suprafaţă de 11.629 m.p. situat în municipiul Fălticeni, str. Broşteni, nr. 68
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 24758/20.11.2014;
- raportul de specialitate al Serviciului urbanism şi disciplina în construcţii, înregistrat
la nr. 24759/20.11.2014 ;
- cererea d-lor Năstacă Toader şi Nastaca Ileana înregistrată sub nr.
23319/04.11.2014;
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 de locuinţe, prin parcelarea terenului în suprafaţă de
11.629 m.p. situat în municipiul Fălticeni, str. Broşteni, nr. 68, 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
Judetul Suceava
Primăria municipiului Fălticeni
Primar

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind obtinerea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea
Planului Urbanistic Zonal, în vederea construirii de locuinte, prin parcelarea
terenului în suprafaţă de 11629 mp amplasat pe str. Brosteni , nr.68,
din municipiul Fălticeni

În urma documentaţiei înaintată de către doamnul Nastaca Toader si
doamna Nastaca Ileana domiciliati in municipiul Falticeni, prin care se solicită
parcelarea terenului in suprafata de 11629 mp amplasat pe str. Brosteni , nr.68, in
vederea construirii de noi locuinte, se impune intocmirea Planului Urbanistic
Zonal care va stabili reglementari specifice pentru zona studiata, astfel incat pe
terenul metionat mai sus sa se poata edifica constructii cu destinatia de locuinte.
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Urbanism, în
conformitate cu prevederile Legii 350/2001 reactualizată, propun Consiliului Local
al municipiului Fălticeni aprobarea avizului prealabil de oportunitate menţionat
mai sus.

Iniţiator ,
Primar
Prof. Gheorghe Catalin Coman

Primăria municipiului Fălticeni
Serviciul Urbanism

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind obtinerea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea
Planului Urbanistic Zonal, în vederea construirii de locuinte, prin parcelarea
terenului în suprafaţă de 11629 mp amplasat pe str. Brosteni , nr.68,
din municipiul Fălticeni

Având în vedere cererea nr.23319/04.11.2014 înaintata de către domnul Nastaca
Toader din municipiul Falticeni, jud. Suceava, str. Republicii, blc.37,sc. C,ap.96, prin
care se solicită parcelarea terenului in suprafata de 11629 mp amplasat pe str. Brosteni,
nr.68,inscris in Cartea Funciara sub nr.32563, in vederea construirii de locuinte,în
conformitate cu Legea 350/2001 reactualizată, este necesar a se obţine avizul prealabil
de oportunitate aprobat de către Consiliul Local, pentru elaborarea unui Plan Urbanistic
Zonal si regulamentul aferent, astfel incat sa se divizeze terenului mentionat mai sus in
vederea construirii si accesului la parcelele nou formate.
Prin cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al municipiului Fălticeni,
aprobarea avizului de oportunitate mentionat mai sus.

Sef serviciu urbanism,
ing. Fodor Catalin

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi 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.
24854/21.11.2014;
- referatul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului
Fălticeni, înregistrat la nr. 24855 din data de 21.11.2014;
- prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 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, cu suprafaţa de teren prevăzute în anexa nr. 1 şi înscrisă în
contractul de concesiune nr. 12242/126 din 10.06.2003(anexa nr. 2).
Art. 2: Se aprobă modificarea poziţiei nr. 31 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, în sensul diminuării suprafeţei înscrise, de la 37,4 m.p. la
22 m.p.(anexa nr. 3) – valoare de inventar: 2.454,54 lei, conform contractului de concesiune nr.
14114/23.12.1998.
Art. 3: Se aprobă modificarea poziţiei nr. 32 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, în sensul diminuării suprafeţei înscrise, de la 29,5 m.p. la
21 m.p.(anexa nr. 4) – valoare de inventar: 2.342,97 lei, conform contractului de concesiune nr.
1439/112//20.01.2003.
Art. 4: Se aprobă modificarea poziţiei nr. 475 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni, în sensul înscrierii suprafeţei de 29 m.p.(valoare de
inventar: 3.623,84 lei) în loc de 20 m.p., conform planului de situaţie prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 5: Prevederile HCL nr. 24/26.05.2011 se modifică în mod corespunzător.
Art. 6: Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: 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

Anexa nr. 1 la HCL nr. ______________

Bunuri (terenuri) care completează Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat
al Municipiului Fălticeni

Nr. Denumire bunuri inventariate
Crt.
1.
Teren str.Sucevei, f.n.
(garaj – proprietatea Doroftei Neculai)

Suprafaţa
12 m.p.

Valoare de
inventar(lei)
1.606,68 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 24854 / 21.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor
imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni
Având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia,
„Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale”, precum şi prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia ”domeniul privat al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi
care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativteritoriale au drept de proprietate privată”.
În urma măsurătorilor cadastrale efectuate, au fost sesizate anumite erori în ce
priveşte suprafeţele de teren înscrise în Inventarul domeniului privat, impunându-se
modificarea datelor de identificare ale acestora, după cum urmează:
- modificarea poziţiei nr. 31 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului
privat al Municipiului Fălticeni, în sensul diminuării suprafeţei înscrise, de la 37,4 m.p. la 22
m.p., conform contractului de concesiune nr. 14114/23.12.1998;
- modificarea poziţiei nr. 32 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului
privat al Municipiului Fălticeni, în sensul diminuării suprafeţei înscrise, de la 29,5 m.p. la 21
m.p., conform contractului de concesiune nr. 1439/112//20.01.2003;
- modificarea poziţiei nr. 475 din Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului
privat al Municipiului Fălticeni, în sensul înscrierii suprafeţei de 29 m.p. în loc de 20 m.p.
De asemenea, suprafaţa de 12 m.p. teren situată pe str.Sucevei, f.n. (garaj –
proprietatea Doroftei Neculai) şi care face obiectul contractului de concesiune nr. 12242/126
din 10.06.2003 a fost omisă din Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat,
fapt care impune completarea acestuia.
În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind modificarea şi 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 aprobarea trecerii unor bunuri aparţinând Serviciului public de alimentare cu
apă şi canalizare din municipiul Fălticeni din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Fălticeni, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
acestora
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
-

expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată la
nr. 24917/21.11.2014;
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 24918/21.11.2014 ;
- adresa nr. 4015/21.11.2014 a S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni;
În baza prevederilor O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrative - teritoriale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art. 10, art. 45 , alin. 3 şi art. 49 din Legea
215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă trecerea unor bunuri aparţinând Serviciului public de alimentare cu
apă şi canalizare din municipiul Fălticeni, din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Fălticeni, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora,
identificate în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se împuterniceşte S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni să efectueze
casarea şi să valorifice bunurile trecute din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Fălticeni, urmărindu-se valorificarea eficientă a ansamblurilor, subansamblurilor şi a pieselor
componente prin vânzarea prin licitaţie publică.
Art.3. - Sumele rezultate în urma casării vor acoperi valoarea neamortizată, diferenţa
constituindu-se venit la bugetul local.
Art.4. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.5. - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine primarului, prin
compartimentele de specialitate şi S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 24917/21.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri aparţinând Serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Fălticeni, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
acestora

Potrivit O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru scoaterea
din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale … vor fi trecute
în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia”.
Prin adresa nr. 4105/21.11.2014 S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Fălticeni a
solicitat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Fălticeni a unor bunuri
aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni, în
vederea valorificării acestora.
Având în vedere caracterul nefuncţional al acestor bunuri, ca urmare a depăşirii
termenului de uzură, este necesară scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea
acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
Propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea trecerii unor bunuri aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare din municipiul Fălticeni din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Fălticeni, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Nr. 24918/21.11.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri aparţinând Serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Fălticeni, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
acestora

Pentru buna funcţionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din
municipiul Fălticeni unele mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea
operatorului S.C. ACET S.A Suceava - Agenţia Fălticeni necesită înlocuite.
Întrucât aceste obiective sunt depăşite din punct de vedere tehnic, prezintă mari
disfuncţionalităţi în funcţionarea Sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, se impune
efectuarea procedurii de casare.
Procedura de scoatere din funcţiune şi casare este reglementată de O.G. nr.
112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative –
teritoriale.
Anterior casării bunurilor aparţinând serviciului, acestea trebuie trecute din domeniul
public în domeniul privat al municipiului, în vederea valorificării prin licitaţie publică.

Direcţia tehnică,
Dir. ex. Anton Naforniţă

