
           R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI      Proiect 
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 

  H O T Ă R Â R E 
privind modificarea H.C.L. nr. 137 / 21.12.2006 şi a H.C.L. nr. 9 / 31.01.2007 

privind repartizarea de unităţi locative de necesitate situate  
în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, nr.3 C/6, respectiv Maior Ioan, 

nr.31 şi repartizarea a două locuinţe de necesitate 
 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
7321 / 02.04.2007; 

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.7322 / 02.04.2007; 

În temeiul prevederilor art.55 şi art.56 din Legea locuinţei nr. 114 / 1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „d”, alin.6, lit.”a”, pct.17, art.45, 
al.3, şi art.49 din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. - Se modifică art.1 din H.C.L. nr.137 / 21.12.2006 şi art.1 din H.C.L.            
nr. 9 / 31.01.2007 în sensul repartizării unor unităţi locative de necesitate, după cum 
urmează:  

- Magazia Gării nr. 3C /6 - d-nei Marin Rita Mariana  
- Maior Ioan, nr.31  - d-lui Samsonescu Gabriel 
 

 Art.2. – Se repartizează imobilul situat în mun. Fălticeni, str. Petru Rareş, 
nr.10, d-lui Filipoaia Cătălin.   
 Art.3. – Se repartizează imobilul situat în mun. Fălticeni, str. Mihai Eminescu, 
nr.13, d-lui Polonic Petru.  
 Art.4. – Imobilele prevăzute la art.1, 2 şi 3 se închiriază pe o perioadă de                 
2 ani. 
 Art.5. – Cuantumul chiriei lunare pentru imobilele menţionate la art.1, 2 şi 3 
din prezenta hotărâre este de 15 lei.  
 Art.6. – Compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 INIŢIATOR,   
 PRIMAR,  
 Ing. Vasile Tofan  

 
 

                 A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
                 Simona Ciocan  
 



 
 

                  
                 R O M Â N I A 
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                            Proiect 
                       FĂLTICENI        
    
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind majorarea aportului Consiliului Local al Municipiului Fălticeni la 

capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava cu un autoturism 
 DACIA BERLINĂ 1310 L    

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr.7319 / 02.04.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.7320 / 02.04.2007;  

 În conformitate cu prevedeile art.10 şi art.17 din Legea 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, art.26, lit.”f” şi art.32, alin.2 din O.G. nr. 32 / 
2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare;  
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14, art.45, alin.3  
şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1: Se majorează aportul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni la 
capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava cu un autoturism DACIA BERLINĂ            
1310 L, anul de fabricaţie 1994, nr. de identificare UU1R11711S2522201, nr.de 
omologare A0DA110C12I9212, serie motor 137917. 
 Art.2: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.  
  
 
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
                 Simona Ciocan  
 



 
                  R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                Direcţia Tehnică  
         
        Nr. 7320 din 05.02.2007 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind majorarea aportului Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni la capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava cu un 

autoturism DACIA BERLINĂ  1310 L 

 
 

Demararea etapei de execuţie, la Fălticeni, a Programului SAMTID, necesită 

îmbunătăţirea performanţelor operaţionale şi tehnice ale Agenţiei Fălticeni a                   

S.C. „ACET” S.A. Suceava.  

Municipiul Fălticeni a mai contribuit la constituirea operatorului de apă 

judeţean cu capital în natură, reprezentând clădiri, terenuri şi utilaje.  

Potrivit prevederilor art.17 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, consiliile 

locale pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la funcţionarea şi dezvoltarea unor 

organisme prestatoare de servicii publice.  

Prin proiectul de hotărâre iniţiat se stabileşte participarea Consiliului Local 

Fălticeni la majorarea capitalului social al S.C. „ACET” S.A. Suceava cu un 

autoturism DACIA BERLINĂ 1310 L, necesară desfăşurării activităţii Agenţiei 

Fălticeni.  

 
 
 
  Director tehnic,   
 
Ing. Octavian Perju 
 

 
 
 
 



 
 
 
                     R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                      P R I M A R 
         
        Nr. 7319 din 02.04.2007 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind majorarea aportului Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni la capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava cu un 

autoturism DACIA BERLINĂ 1310 L  
 

 În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 104 / 25.07.2003, Consiliul Local al 
Municipiului Fălticeni a aparticipat alături de Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliile 
Locale Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret, Solca la 
realizarea obiectivului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în 
judeţul Suceava”, prin programul SAMTID.  
 Pentru a putea deveni acţionar la operatorul unic regional, s-a impus 
participarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni cu un aport pentru mărirea 
capitalului social al S.C. „ACET” S.A. Suceava, lucru care s-a şi realizat prin H.C.L. 
nr. 131 / 25.11.2004, stabilindu-se aportul Consiliului Local Fălticeni cu suma de             
2,5 miliarde lei, reprezentând clădiri cu terenurile aferente şi utilaje.  
 Ulterior, prin H.C.L. nr. 100 / 30.11.2005 s-a modificat aportul Consiliului Local 
Fălticeni la capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava în sensul excluderii clădirii 
Punctului Termic nr.4 şi a terenului aferent şi includerii imobilului situat pe str. Ion 
Dragoslav, nr.19, care a devenit sediul S.C. „ACET” S.A. Suceava – Agenţia 
Fălticeni.  
 Capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava a mai fost majorat în luna 
octombrie 2006, cu suma de 100.000 lei.  
 Potrivit Legii nr. 286 / 2006, Consiliile Locale pot hotărî asupra participării cu 
capital sau cu bunuri în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 
reprezintă la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local.  
 În acest context, pentru funcţionarea în condiţii mai bune a Serviciului public 
aferent sistemului apă – canal – epurare propun Consiliului Local spre analiză şi 
adoptare proiectul de hotărâre privind majorarea aportului Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni la capitalul social al S.C. „ACET” S.A. Suceava cu un 
autoturism DACIA BERLINĂ  1310 L. 
 
 

   INIŢIATOR,  
      Primar, 

    Ing. Vasile Tofan  
 
 
 



 
                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                            Proiect 
                       FĂLTICENI        
    
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea statelor de funcţii ale Muzeului de Artă „Ion Irimescu” şi 

Casei de Cultură Fălticeni, instituţii subordonate Consiliului Local  
 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr.7313 / 02.04.2007;  

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.7314 / 02.04.2007;  

- adresa nr.15 / 2007 a Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni; 
- adresa nr.81 / 2007 a Casei de Cultură Fălticeni;  

 În conformitate cu H.G. nr. 775 / 1998 şi art.24 din H.G. nr. 281 / 2003 privind 
salarizarea persoanelor din instituţiile bugetare;  
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”a”, alin.3, lit.”b”, art.45, alin.1 şi 
art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1: Se aprobă statul de funcţii al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Art.2: Se aprobă statul de funcţii al Casei de Cultură Fălticeni, conform 
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Muzeului „Ion Irimescu” Fălticeni şi Casei de Cultură Fălticeni.  
  
 
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               
                 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
 



                     R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                      P R I M A R 
         
        Nr. 7313 din 02.04.2007 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Muzeului „Ion 
Irimescu” şi Casei de Cultură Fălticeni, instituţii subordonate Consiliului Local  

 
 

 Potrivit Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, Consiliul Local  are 

iniţiativă şi hotărâşte organizarea instituţiilor publice de interes local, aprobându-le la 

propunerea primarului, statul de funcţii. 

 Funcţionarea acestor instituţii se asigură prin activitatea personalului angajat 

cu contract individual de muncă, în funcţii de specialitate, tehnice sau administrative, 

precum şi prin activitatea unor pesoane care participă la realizarea programelor şi 

proiectelor culturale.  

 Având în vedere că aprobarea statelor de funcţii celor două instituţii publice 

este o obligaţie impusă de lege, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii ale Muzeului „Ion Irimescu” şi 

Casei de Cultură Fălticeni, instituţii subordonate Consiliului Local 

 

 

 

 

   INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
 
 



                      R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                            Proiect 
                       FĂLTICENI        
    
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1222 m.p. teren, situat în mun. 

Fălticeni, str. Republicii, f.n., Curţii de Apel Suceava în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Amenajare sediu Judecătorie Fălticeni”  

 
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 
la  nr.7315 / 02.04.2007;  

- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.7316 / 02.04.2007;  

- adresa nr. 314 / DEA / 2007 a Curţii de Apel Suceava; 
 În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată;  
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”c”, art.45, alin.3 şi art.49 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1: Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, 
a suprafeţei de 1222 m.p. teren, situat în mun. Fălticeni, str.Republicii, f.n. Curţii de 
Apel Suceava în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare sediu 
Judecătorie Fălticeni”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
             Art.2: Predarea imobilului teren prevăzut la art.1 se va face prin protocol de 
predare – preluare încheiat între părţi la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  
 Art.3: Primarul Municipiului Fălticeni va desemna o comisie care va proceda 
la predarea imobilului atribuit în folosinţă gratuită.   
 Art.4: Se împuterniceşte primarul Municipiului Fălticeni, ing. Vasile Tofan, 
pentru a semna protocolul de predare – preluare.  
 Art.5: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 
Direcţiei tehnice şi primarului Municipiului Fălticeni.  
 
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU                
 Simona Ciocan 
 
 
 
                  



           R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                      P R I M A R 
         
        Nr. 7315 din 02.04.2007 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei 

de 1222 m.p. teren, situat în mun. Fălticeni, str. Republicii, f.n., 

 Curţii de Apel Suceava în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Amenajare sediu Judecătorie Fălticeni”  

 
 Prin adresa nr. 238 / S din 20.02.2007 Curtea de Apel Suceava a solicitat 

Primăriei Municipiului Fălticeni sprijin în realizarea unui sediu modern necesar 

funcţionării Judecătoriei Fălticeni, prin identificarea unei suprafeţe de teren.  

 Din anul 1994, Judecătoria Fălticeni îşi desfăşoară activitatea într-o fostă aripă 

a clădirii Primăriei municipiului, spaţiul existent devenind insuficient atât pentru 

Judecătoria Fălticeni cât şi pentru Primărie. 

 În programul multinaţional de investiţii al Ministerului Justiţiei pentru perioada 

2007 – 2010 este inclus şi obiectivul nou de investiţii „Amenajare sediu Judecătoria 

Fălticeni”.  

 Suprafaţa de teren identificată este situată pe str. Republicii, f.n. şi aparţine 

domeniului public al municipiului, fiind înscrisă în anexa nr.4 la H.G. nr. 1357,              

poziţia 400. 

 Având în vedere atât utilitatea obiectivului ce urmează a fi amplasat pe 

această suprafaţă de teren cât şi faptul că sediul Primăriei se va putea extinde, 

consider oportună iniţierea acestui proiect de hotărâre şi propun Consiliului Local al 

Municipiului Fălticeni adoptarea proiectului de hotărâre privind darea în folosinţă 
gratuită a suprafeţei de 1222 m.p. teren, situat în mun. Fălticeni, str. Republicii, 
f.n., Curţii de Apel Suceava în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Amenajare sediu Judecătorie Fălticeni”  
 

   INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  

  
 
 
 



           R O M Â N I A 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                            Proiect 
                       FĂLTICENI        
    
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea Unităţii municipale pentru monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice prin actualizarea organigramei, statului de funcţii 
şi a numărului de personal din cadrul Direcţiei Tehnice 

 

 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată 

la  nr.7313 din 02.04.2007; 

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Municipiului Fălticeni înregistrat la  nr.7314 / 02.04.2007;  

 În conformitate cu prevederile art.6, alin.2 din H.G. nr.246 / 2006 pentru 

aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice;  

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. ”a”, alin.3, lit. ”b”, art.45, alin.1 şi 

art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Art.1: (1) Se înfiinţează Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, prin actualizarea organigramei, statului de funcţii şi a 

numărului de personal din cadrul Direcţiei Tehnice. 

         (2) Unitatea municipală are următoarele atribuţii principale:  

a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 

monitorizează implementarea acestora; 

b) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei 

publice municipale, spre aprobare;  

c) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de 

accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii; 



d) pregăteşte şi transmite rapoarte de activitate către biroul prefectural, Unitatea 

centrală de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care 

gestionează instrumentele structurale şi programele operaţionale cu impact în 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz.  

             Art. 2: Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice elaborează şi actualizează anual strategia locală privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi planurilor locale de 

implementare aferente acestora.  
 Art. 3: Se aprobă actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

Direcţia Tehnică, prin suplimentarea  cu o funcţie contractuală de inspector de 

specialitate, gr. I A.  

              Art. 4: Ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri revine 

Serviciului Resurse Umane şi Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni.  
 
 
 INIŢIATOR,  

      PRIMAR,  
Ing. Vasile Tofan  

 
 
 
               A V I Z A T,  
                 SECRETAR MUNICIPIU               

                 Simona Ciocan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   R O M Â N I A 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI  
                    P R I M A R 
         
        Nr. 7313 din 02.04.2007 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Unităţii municipale pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice prin actualizarea 

organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal 

 din cadrul Direcţiei Tehnice  

 
 

 Potrivit art.6 din H.G. nr. 246 / 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, autorităţile 

administraţiei publice locale trebuie să înfiinţeze, prin reorganizarea aparatului 

propriu, o structură specializată denumită „Unitate municipală pentru monitorizarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice”. Aceasta elaborează şi actualizează anual 

strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, precum şi planurilor de implementare aferente acestora, cu scopul de a 

asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea serviciilor de utilităţi publice şi a 

infrastructurii tehnico – edilitare aferente, la standardele europene.  

 Principalele responsabilităţi ale Unităţii municipale sunt: 

a) elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea implementării 

strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice;  

b) asigurarea conformităţii clauzelor ataşate la contractele de delegare a 

gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice cu prevederile Strategiei 

naţionale; 

c) pregătirea şi trimiterea raportului de activitate către biroul de monitorizare 

constituit la nivelul Instituţiei Prefectului; 

d) asistarea operatorilor de interes municipal şi a Consiliului local în procesul 

de accesare a fondurilor pentru investiţii;  

e) prezentarea raportului de activitate şi supunerea acestuia spre aprobarea 

Consiliului local.  



 Conform H.G. nr. 246 / 2006 personalul unităţilor locale de monitorizare este 

selectat conform legii iar fiecare autoritate a administraţiei publice locale determină 

mărimea acestei unităţi, putând lua în calcul posibilitatea ca o persoană să acopere o 

singură calificare sau mai multe.  

 Principalele calificări ale persoanelor ce vor ocupa aceste poziţii vor trebui să 

fie, conform reglemetărilor legale următoarele:  

a) cunoştinţele tehnice şi o bună înţelegere a sectorului serviciilor comunitare 

de utilităţi publice şi a cerinţelor de conformitate ale normelor tehnice din 

UE; 

b) cunoştinţe financiare şi o bună înţelegere a sectorului serviciilor comerciale 

de utilităţi publice; 

c) cunoştinţe juridice şi specializate în legislaţia serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

d) cunoştinţe specifice problemelor instituţionale; 

e) abilităţi bune de comunicare şi de operare a computerului; 

f) cunoştinţe bune de limba engleză, franceză sau alte limbi de circulaţie 

internaţională.  

 La nivelul Municipiului Fălticeni, Unitatea pentru monitorizarea serviciului 

comunitar de utilităţi publice se înfiinţează prin actualizarea organigramei şi a statului 

de funcţii pentru Direcţia Tehnică, cu suplimentarea cu o funcţie contractuală de 

inspector de specialitate, gr.I A. 

 Având în vedere cele expuse, precum şi prevederile H.G. nr. 246 / 2006, 

propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Unităţii 

municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice prin 

actualizarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal din cadrul 

Direcţiei Tehnice.   

 

 

 

   INIŢIATOR,  
 

 Primar, 
    Ing. Vasile Tofan  
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RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2007 

 
 

Ordinul M.F.P. nr. 1661 bis / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor 

şi sponsorizărilor de către instituţiile publice reglementează modalitatea de 

înregistrare şi utilizare a sumelor primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor.  

Conform acestui act normativ, instituţiile publice care beneficiază de donaţii şi 

sponsorizări vor introduce modificările corespunzătoare în bugetele de venituri şi 

cheltuieli.  

În baza prevederilor art.19 din Legea nr. 273 / 2996 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.  

Sumele primite vor respecta destinaţia stabilită de transmiţători şi vor fi 

înregistrate în capitolele de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare.  

 
 
 
  Director economic,  
 
  Ec. Cezara Dănilă  
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