
 



 
 



proiect 
ROMÂNIA            

              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                       FĂLTICENI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate.  
 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 
- expunerea de motive a d.lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 

nr. 10299/31.05.2011; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, înregistrat la nr. 

10300/31.05.2011; 
            Având la bază H.C.L. nr. 99/28.10.2011 privind aprobarea regulamentului de organizare 
şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor 
subordonate ; 
            În baza prevederilor art. 242, lit. “i” din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii / 
republicată;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. “b”, art. 45, alin. 1 şi art. 
50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 Art. 1.  Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor 
subordonate, aprobat prin H.C.L. nr. 99/28.10.2011, prin introducerea Părţii a III-a denumită : 
„Criteriile şi procedurile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor 
subordonate “, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
 Art. 2. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  INIŢIATOR, 

           PRIMAR, 
    Ing. Tofan Vasile 
 

 
                                                           AVIZAT, 

                                           Secretar municipiu 
             Busuioc Mihaela 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI 
Nr.10299  din 31.05.2011 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Fălticeni şi a unităţilor subordonate 
 
  
 

Urmare a modificărilor şi a republicării Legii nr. 53/2003 privind Codul 
Muncii, la art. 242 s-a introdus litera ”i” care prevede că Regulamentul intern 
cuprinde şi dispoziţii referitoare la „criteriile şi procedurile de evaluare a 
salariaţilor”. 

Prin stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare se creează cadrul legal 
pentru evaluarea performanţelor profesionale ale personalului contractual ca 
premisă pentru promovarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual, pentru 
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale personalului 
contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a obietivelor individuale cu 
rezultatele obţinute în mod efectiv şi, nu în ultimul rând, pentru identificarea 
necesităţilor de instruire a personalului contractual, pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul 
proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în 
forma prezentată.   

 
 

 
 
     PRIMAR,  
        Ing. Tofan Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL  

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
 
 

                                                                                                         Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni 

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

               - adresa nr. 2223/05.04.2011 a Spitalului Municipal Fălticeni; 
                - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrat la nr. 
10309/31.05.2011; 
           - raportul de specialitate al Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 
10310/31.05.2011; 
          - avizul Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/30390/CSA/5651/25.05.2011; 

 În temeiul prevederilor art. 174 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 nr. 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 în cadrul Secţiei de medicină internă a unui compartiment de 
neurologie cu 7 paturi. 
 Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2011. 

Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului 
Municipal Fălticeni, prin compartimentele specializate. 

 
 
                            INIŢIATOR 
                               PRIMAR 
                        Ing. Vasile Tofan 
 
                                                                                                   Avizat, 
                                                                                    SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                          Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 

 



R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

                                                 MUNICIPIUL FALTICENI 
PRIMAR 

Nr.  10309 din 31.05.2011 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Municipal Fălticeni 
 
 

 
  
 Potrivit noilor reglementări în vigoare, structura organizatorică a spitalelor din 
reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă de către consiliile locale, la 
propunerea managerului instituţiei. 
 Prin adresa nr. 2223/05.04.2011, Spitalul Municipal Fălticeni solicită modificarea 
structurii organizatorice a acestuia, prin înfiinţarea în cadrul Secţiei de medicină internă 
a unui compartiment de neurologie cu 7 paturi. 
 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 şefului Secţiei de medicină internă, dr. Constantin Stelică, 
înregistrat la nr. 1959/24.03.2011. 
 În considerarea celor expuse, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal Fălticeni. 
 
  
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

                                                              Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                   
                                                                                                  Nr. 10309/23.06.2011 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică 
al Poliţiei locale a Municipiului Fălticeni 

 
 
 
 
  
 Potrivit prevederilor art. 3, alin. 1 din Ordinul nr. 92/2011 elaborarea planurilor de 
ordine şi siguranţă publică pentru unităţile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate 
structuri de poliţie locală se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică şi se 
aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective. 
 Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Fălticeni s-a 
întrunit în data de 23.06.2011 în vederea elaborării Planului de ordine şi siguranţă 
publică al Poliţiei locale a Municipiului Fălticeni, în cuprinsul căruia s-au evidenţiat, în 
principal, următoarele aspecte: 
a)delimitarea sectoarelor de siguranţă publică, a zonelor de patrulare şi 
locurilor/perimetrelor unde acţionează efectivele poliţiei locale; 
b)amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea şi controlul traficului rutier; 
c)dispunerea efectivelor aflate în paza obiectivelor. 
            De asemenea s-au evidenţiat atât misiunile specifice componentelor Poliţiei 
locale, cât şi activităţile şi misiunile executate în comun cu Poliţia Română, Jandarmeria 
Română, structuri ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi alte instituţii 
care pot contribui la prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei 
cetăţeanului. 
 Având în vedere cele expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al 
Poliţiei locale a Municipiului Fălticeni. 
 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                     
 
 

 
 
 



              ROMÂNIA 
      JUDEŢUL  SUCEA 
  MUNICIPIUL  FĂLTICENI  

                 CONSILIUL LOCAL  
                                                                                      

                                                                                                 Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânzării unei locuinţe în condiţiile Legii nr. 85/1992, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 
nr. 10307/31.05.2011; 
                 - raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ, înregistrat la nr. 
10308/31.05.2011;  
       - prevederile HCL nr. 37/25.06.2009 privind repartizarea prin închiriere  a 
lucuinţei situate în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3; 
       - cererea d-lui Cîrciu Cristinel înregistrată sub nr. 8636/06.05.2011; 
 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe 
şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. b, art.45, alin. 3 şi 
art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă vânzarea în 24 rate lunare a locuinţei situate în municipiul 
Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3, d-lui Cîrciu Cristinel, titularul contractului de 
închiriere nr. 273/01.07.2009; 
              Art.2: Evaluarea şi vânzarea imobilului prevăzut la art. 1 se realizează în 
condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, completate cu prevederile 
referitoare la coeficienţii de uzură din Decretul nr. 93/1977; 
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei 
economice şi Compartimentului Spaţiului locativ din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                     
                                                                                     
                                                                                

                                                                                   AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                   Mihaela Busuioc 
                        



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                   
                                                                                                  Nr. 10308/31.05.2011 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe în condiţiile Legii 
nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, “ 
Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi 
vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau 
în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi”.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.06.2009 imobilul situat în municipiul 
Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 7, sc. B, ap. 3 a fost repartizat d-lui Cîrciu Cristinel, 
conform contractului de închiriere nr. 273 din 01.07.2008. 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 8636/06.05.2011 dl. Cîrciu Cristinel solicită, în 
calitate de titular al contractului de închiriere, vânzarea în rate a locuinţei. 
 Având în vedere că legislaţia în materie permite şi vânzarea în rate a acestor 
locuinţe, propun Consiliului local aprobarea vânzării în 24 de rate a imobilului deţinut în 
calitate de chiriaş de către dl. Cîrciu Cristinel, cu achitarea unui avans de 30% din preţul 
de vânzare al imobilului la  încheierea contractului de vânzare – cumpărare. 
  
 
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 
         ROMÂNIA 

               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  

                                                                                              
                                                                                                 Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15 / 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 

30.06.2005  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
                 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10303/31.05.2011; 
                 - raportul de specialitate al Comisiei de identificare şi de inventariere a terenurilor 
pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la nr. 
10304/31.05.2011;  
 În temeiul prevederilor art.1 şi art. 2 din H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „f”, art.45, alin. 1 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

               Art.1: Se aprobă completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni, situate în intravilanul localităţii, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 15 / 
2003 şi aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005, după cum urmează:  
 

Municipiul 
Fălticeni 

Suprafaţa 
totală 

- m.p. - 

Din care: 

  Curţi / 
construcţii 

Arabil Vii Livezi Păduri 

Str. Magazia Gării, 
f.n. 

450 x - - - - 

              Art.2: Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
              Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Comisiei de 
identificare şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003.  
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                     
                                                                                      
                                                                                 

                                                                                   AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                   Mihaela Busuioc 
                                       



 
                         ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 10303/31.05.2011 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor  

Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005                                       
 
                      
 Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 atribuirea terenurilor aflate în proprietatea 

privată a unităţilor administrativ – teritoriale se face în folosinţă gratuită pe durata 

existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile şi libere de 

sarcini. 

 Inventarul terenurilor disponibile, întocmit de către Comisia locală de identificare 

şi inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 se analizează şi se 

validează prin hotărâre a Consiliului Local. 

 Cele trei suprafeţe de teren, având fiecare câte 150 mp, situate pe str. Magazia 

Gării f.n., au fost identificate de către Comisia locală, iar pentru atribuirea în folosinţă 

gratuită este necesară includerea acestora în Inventarul terenurilor aparţinând 

domeniului privat al Municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

15/2003, aprobat prin HCL nr. 65/30.06.2005. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/ 2003, aprobat 

prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
                        



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                                 
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 10304/31.05.2011 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului terenurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor  
Legii nr. 15/ 2003, aprobat prin H.C.L. nr. 65 / 30.06.2005                                       

 
 
 
 
 Urmare cererilor numiţilor Biriş Constantin, Mbina Alin - Ionuţ şi Varganici 
Roxana - Gabriela, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprefeţe de 
teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, Comisia de identificare şi 
de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituită în baza art. 1 din Legea nr. 15/2003, a identificat 
terenurile din domeniul privat al municipiului Fălticeni care sunt disponibile şi libere de 
sarcini, procedând la delimitarea a trei parcele de teren, fiecare în suprafaţă de 150 mp, 
situate în municipiul Fălticeni, pe str. Magazia Gării f.n. 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 15/2003, propunem Consiliului Local includerea suprafeţei totale de 450 mp, 
situată pe str. Magazia Gării f.n., în Inventarul terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni. 
 
 

Comisia de identificare şi de inventariere a terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 
15/2003 

 
 
                                                          Ing. Octavian Perju 
                                                          Ing. Cătălin Fodor 
                                                          Ing. Ancuţa Alexiu 
                                                          Ing. Ioan Gheorghiu 
                                                          Ref. superior Constantin Cîrjă 
            
 
 
 
 
            



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI    
                CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                           Proiect 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de teren,  

 proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe  
 
 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10305/31.05.2011; 

                    -    raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 10306/31.05.2011;  
              -   cererile numiţilor Biriş Constantin, Mbina Alin – Ionuţ şi Varganici Roxana - Gabriela; 
 În baza prevederilor art. 1, alin. 2 şi art. 4 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi ale art. 5 din Normele 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15 / 2003, aprobate prin H.G. nr. 896 / 2003; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art.45, alin. 21 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Biriş Constantin, a suprafeţei de  150 
m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării f.n., în vederea 
construirii unei locuinţe; 
                Art.2:  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-lui Mbina Alin – Ionuţ , a suprafeţei de  150 
m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării f.n., în vederea 
construirii unei locuinţe; 
                Art.3: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, d-nei Varganici Roxana - Gabriela, a 
suprafeţei de  150 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situata pe str. Magazia Gării 
f.n., în vederea construirii unei locuinţe; 
                Art.4: Planul de situaţie al parcelelor de teren este prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
                Art.5: Beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 1 an 
de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                Art.6: Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se face pe durata existenţei locuinţelor 
proprietate personală.  
                Art.7: După finalizarea construirii locuinţelor, titularii dreptului de folosinţă gratuită al terenurilor 
pot solicita cumpărarea acestora, în condiţiile legii.  
                Art.8:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei tehnice din cadrul 
Primăriei Municipiului Fălticeni.  

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                          
                                                                                       
                                                                                   

                                                                                                                
                                                                                                                         AVIZAT 

                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                  Mihaela Busuioc 

          
             



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 10306/31.05.2011 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de 
teren,  proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor 

locuinţe  
 
 

                                                      
 
 Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren aflat în domeniul privat al unităţilor 

administrativ – teritoriale, pentru construirea unei locuinţe. 

 Solicitanţii, respectiv dl. Biriş Constantin, dl. Mbina Alin – Ionuţ şi d-na Varganici 

Roxana - Gabriela îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru atribuirea în folosinţă 

gratuită a unei suprafeţe de teren, nedeţinând în proprietate o locuinţă sau un teren 

destinat construirii unei locuinţe proprietate personală. 

 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat trei suprafaţe de teren a câte 150 mp fiecare, situate pe str. 

Magazia Gării f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în 

folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 

atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de teren,  proprietatea privată a 

Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor locuinţe 

  
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                   Direcţia tehnică        
                                                                                               
                                                                                                       Nr. 10306/31.05.2011 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită a unor suprafeţe de 

teren,  proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor 
locuinţe  

 
 

 
 Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor pentru aplicarea Legii nr. 

15/2003 a identificat trei suprafaţe de teren a câte 150 mp fiecare, situate pe str. 

Magazia Gării f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, disponibile atribuirii în 

folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

 Numiţii Biriş Constantin, Mbina Alin – Ionuţ şi Varganici Roxana - Gabriela au 

solicitat, fiecare dintre ei, atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren, în vederea 

construirii unei locuinţe. 

 Conform legii, beneficiarii terenurilor sunt obligati să înceapă construcţia 

locuinţelor în termen de un an de la data atribuirii terenurilor şi să le realizeze cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 După finalizarea în termen a construirii locuinţelor, Consiliul Local poate hotărî, la 

solicitarea beneficiarilor, vânzarea directă către aceştia a terenurilor respective, în 

condiţiile legii.                     

 
Direcţia tehnică, 

Dir. ex. Octavian Perju 
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            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                         PRIMAR        
                                                                                               
                                                                                                   
                                                                                                  Nr. 10311/31.05.2011 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea punctelor de comercializare a florilor în 
Piaţa „Nada Florilor” Fălticeni 

 
 
 
 
  
 În exercitarea atribuţiilor conferite prin art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul local are atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
şi hotărăşte cu privire la modul de valorificare a acestuia. 
 Valorificarea bunurilor care aparţin patrimoniului municipiului Fălticeni reprezintă 
o importantă sursă de venituri la bugetul local. 
  Având în vedere atât numeroasele solicitări pentru desfăşurarea  activităţii de 
comerţ stradal cu flori, cât şi necesitatea desfăşurării unui comerţ cât mai civilizat se 
impune adoptarea unei hotărâri care să reglementeze stabilirea punctelor de 
comercializare a  florilor pe raza municipiului Fălticeni.  
 Taxa de utilizare a domeniului public destinat comercializării florilor se stabileşte 
în cuantum de 2,5 lei/m.p./zi. 
 În considerarea celor expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea punctelor de comercializare a florilor în Piaţa 
„Nada Florilor” Fălticeni. 

 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                     
 

 
 
 
 
 
 



 
       R O M Â N I A                                                                                            PROIECT                                                                 
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                                                                                                                             
                                                   
                                                                HOTĂRÂRE 
                        privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 11819 din 23.06.2011; 
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 11820 din 23.06.2011; 
- adresa nr. 4959 din 15.06.2011 de la Spitalul Municipal Fălticeni; 
- adresa nr. 3379 din 22.06.2011 de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”; 

        În baza prevederilor art.19 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
       În conformitate cu prevederile art.6 din Normele  Metodologice privind modul de încasare şi utilizare a 
fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice , aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis /2003; 
        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 2011, conform anexei nr. 1.  
       Art. 2: Se aprobă redistribuirea sumei de 12.000 lei, sumă rămasă disponibilă după achiziţionarea 
autoturismului Logan, la capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, în vederea achiziţionării a două 
motoscutere pentru Poliţia locală. 
       Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011 
pentru Spitalul Municipal Fălticeni, după cum urmează:  

Denumire indicator Cod indicator Suma cu care se 
majorează prevederile 

iniţiale 
TOTAL VENITURI – Secţiunea de funcţionare  + 26.000 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 + 26.000 
 - Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

43.10.10 + 26.000 

TOTAL CELTUIELI – Secţiunea de funcţionare  + 26.000 
Sănătate 66.10 + 26.000 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 + 26.000 
Consultanţă şi expertiză 20.12 + 26.000 
       Art. 3: Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din excedentul anului 2010 înregistrat la Piaţa Agroalimentară, 
în vederea achiziţionării chioşcurilor pentru expunerea şi vânzarea florilor. 
       Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011 
pentru Piaţa Agroalimentară, după cum urmează: 
 

Denumire indicator Cod indicator Suma cu care se 
majorează prevederile 

iniţiale 
TOTAL CHELTUIELI – Secţiunea de dezvoltare  + 30.000 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – Piaţa Agroalimentară  70.11 + 30.000 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 + 30.000 
Active fixe 71.01 + 30.000 
 - Construcţii 71.01.01 + 30.000 
        
       Art. 5:  Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2011 pe grupe de investiţii şi surse de finanţare – 
rectificat, conform anexei nr. 2. 
       Art. 6: Se aprobă Detalierea poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” cuprinsă în Programul de investiţii 
publice pe anul 2011, conform anexei nr. 3. 



       Art. 7:  Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art. 8: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi instituţiile publice subordonate vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
                                                    
 
 
 
 
                                                         INIŢIATOR 
                                                            PRIMAR,   
                                                      Ing. Vasile Tofan           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                           AVIZAT                                                                       
                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 
                                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 
 
                                            
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr. 11819 / 23.06.2011 
                       PRIMAR               
 
 
             

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 
 

 
          Proiectul privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli este structurat 
pe mai multe capitole: 

- majorarea bugetului Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” cu 390 lei - 
sumă primită ca sponsorizare pentru reparaţii curente în cadrul 
laboratorului de chimie şi încasată la casieria instituţiei; 

- majorarea bugetului Grădiniţei cu program normal „Voinicelul” cu 5.000 
lei pentru reparaţii curente la clădirea de pe strada Armatei; 

- majorarea bugetului Spitalului Municipal cu suma de 26.000 lei în 
vederea implementării sistemelor de management conform standardelor 
internaţionale; 

- redistribuirea sumei de 12.000 lei, rămasă disponibilă după achiziţionarea 
autoturismului Dacia Logan, în vederea achiziţionării a două motoscutere 
pentru Poliţia locală; 

- redistribuirea sumei de 85.000 lei, alocată de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru cadastru imobiliar, de la Secţiunea de 
funcţionare, la Secţiunea de dezvoltare, păstrând destinaţia, pentru 
corelarea raportării situaţiilor financiare la Ministerul Finanţelor Publice. 

- alocarea sumei de 30.000 lei din excedentul anului 2010 înregistrat la 
Piaţa Agroalimentară pentru achiziţionarea a cinci chioşcuri destinate 
desfacerii de flori; 

           Majorarea cheltuielilor din bugetul local cu suma de 31.000 lei, este posibilă 
datorită încasării impozitului din vânzările efectuate prin notariate peste nivelul 
prevăzut în prezent. 
          Având în vedere motivele expuse, propun Consiliului local aprobarea 
proiectului de hotărâre. 
 
                                                         PRIMAR, 
                                                   Ing. Vasile Tofan 
                  
 
 



                 
                          ROMÂNIA                                                  Nr. 11820 / 23.06.2011 
                 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
                                                    
                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 

   
          Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a solicitat majorarea bugetului cu suma de 
390 lei, sumă încasată ca sponsorizare, pentru reparaţii curente.  
          În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice privind modul de 
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi 
sponsorizărilor de către instituţiile publice, prevederile bugetare se modifică în 
conformitate cu destinaţia stabilită de transmiţător, după încasarea sumelor. Suma 
a fost încasată în data de 22 iunie prin depunere de numerar la casierie. 
          De asemenea, din impozitul reţinut de către birourile notariale pentru 
transferul proprietăţii bunurilor din patrimoniul personal, s-a încasat suplimentar în 
contul bugetului local suma de 31.000 lei. Cu această sumă se poate majora 
bugetul local la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, în funcţie de priorităţi. 
          În procesul execuţiei bugetare, unele proiecte nu se mai implementează sau  
se realizează economii faţă de proiecţia bugetară. În aceste situaţii, până la data de 
31 octombrie, consiliile locale pot aproba redistribuiri de fonduri şi pot aproba 
modificarea programului de investiţii. 
          Bugetul local a fost majorat în luna martie, conform comunicării primite de 
la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu suma de 85.000 lei pentru 
lucrări de cadastru imobiliar. Această sumă a fost evidenţiată în cadrul Secţiunii de 
funcţionare, deoarece Transferurile pentru lucrări de cadastru imobiliar din bugetul 
M.D.R.T. sunt transferuri curente, conform Clasificaţiei indicatorilor privind 
finanţele publice. Ulterior, prin Ordinul nr. 1865 al Ministrului Finanţelor Publice, 
au fost aprobate machetele pentru raportarea situaţiilor financiare, machete care 
prevăd că sumele destinate cadastrului imobiliar fac parte din Secţiunea de 
dezvoltare. Pentru raportarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2011 trebuie 
respectat Ordinul nr. 1865 / 2011 iar prevederile bugetare se corelează cu acest act 
normativ.  
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                           Ec. Cezara Dănilă. 
 



 
                    
                       ROMÂNIA 
             JUDEŢUL  SUCEAVA 
          MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                                                                                       
     CONSILIUL LOCAL                
   

                                                                                                     Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea şi desfăşurarea Programului " Zilele Municipiului Fălticeni"  

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
     -    expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
10297/31.05.2011; 
     -     raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat la nr. 
10298/31.05.2011; 
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. a, alin.6, lit.”a”, pct. 4,  art.45, 
alin.2, lit.”a” şi art.47 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                Art.1: Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului Fălticeni" în perioada 16 - 20 iulie, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2:  Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 
50.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni". 
               Art.3:  Se aprobă alocarea sumei de  10.000 lei  din veniturile realizate din 
încasarea taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor, în vederea aniversării cuplurilor la 
50 de ani de la căsătorie. 
       Art.4:  Suma ce se acordă fiecărui cuplu se stabileşte în cuantum de 200 lei. 
               Art.5:  Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va urmări 
modul de colectare şi gestionare a fondurilor primite pentru finanţarea Programului " 
Zilele Municipiului Fălticeni". 
               Art.6.: Direcţia Administraţie Publică Locală va coordona organizarea 
Programului " Zilele Municipiului Fălticeni. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan                                                     
                                                                      

                                                                                     AVIZAT 
                                                                                 SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                                   Mihaela Busuioc 
 


