
                          ROMÂNIA                                                                                    PROIECT                                                                                        

                 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            

                      FĂLTICENI       

                                  

 

                                                                  H O T Ă R Â R E 

                               privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 

la data de 30.09.2011 

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a d-lui. Primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 20174 / 

19.10.2011; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni, înregistrat la nr. 20175 / 19.10.2011; 

         În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

         În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” şi ale art. 49 din 

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

 

 

                                                     HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2011, conform 

Anexei nr.1. 

          Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 

şi subvenţii la data de 30.09.2011, conform Anexei nr.2. 

         Art. 3 – Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

la data de 30.09.2011, conform Anexei nr.3. 

         Art. 4 – Anexele nr. 1 –3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 5 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice 

din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

                                                 

                                                             INIŢIATOR 

                                              

                                                                PRIMAR,   

                                                         Ing. Vasile Tofan                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                           

                                                                                                                         AVIZAT                                                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 

                                                                                                                      Mihaela Busuioc 

 

             

  



          ROMÂNIA                                                                                        Anexa nr.1 

    JUDEŢUL SUCEAVA                                                              la H.C.L.nr......./.................. 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 

 

 

                                              CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL 

                                                                         la data de 30.09.2011 

       

      I. VENITURI                                                                                                                           -

lei- 

                          Denumire indicator Cod 

indicator 

Prevederi 

bugetare  

Incasări 

realizate 

Total venituri, din care: 

Venituri proprii 

 50314379 

12321952 

30599228 

11867127 

I. Veniturile secţiunii de funcţionare, din 

care: 

 

 25869360 25682771 

Impozitul pe venituri din transferul 

proprietăţii 

03.02 107600 107649 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4671177 4468340 

Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 2648255 2524907 

Sume defalcate din TVA 11.02 16575500 16404105 

Taxe pe servicii specifice 15.02 876 1099 

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 

16.02 1007465 913902 

Venituri din proprietate 30.02 439200 426029 

Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 147900 181702 

Venituri din taxe administrative 34.02 110250 118061 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 348230 324249 

Diverse venituri 36.02 128400 61834 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 

-Donaţii şi sponsorizări 

37.02.01 19090 19090 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu 

semnul minus) 

37.02.03 -543583 - 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 

   

  - pentru încălzirea cu lemne 

  - pentru mediatorul sanitar 

42.02 209000 

 

200000 

9000 

131804 

 

123134 

8670 

II. Veniturile secţiunii de dezvoltare, din 

care: 

 

 24445019 4916457 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 543583 - 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 43100 69856 

Sume din excedentul bugetului local (din anul 

2010) pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare 

40.02 2669499 2669499 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 

 

  - pentru proiecte cu finanţare nerambursabila 

  - pentru Spitalul Municipal 

  - pentru lucrări de cadastru imobiliar 

42.02 19304213 

 

1226863 

18000000 

77350 

902662 

 

826782 

- 

75880 

Sume primite de la UE în contul plăţilor 

efectuate 

45.02 1884624 1274440 

       



 

 

     

      II. CHELTUIELI 

Denumire indicator Cod 

indicator 

Credite 

bugetare  

Plăţi 

efectuate 

Total cheltuieli  52401697 28658220 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

- Cheltuieli de personal 

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

- Fonduri de rezervă 

- Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

- Asistenţă socială 

- Alte cheltuieli 

 

10 

20 

50 

51 

57 

59 

25869360 

17060610 

7693785 

50000 

399215 

542000 

123750 

24202833 

16717385 

6613008 

- 

316953 

434337 

121150 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

- Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

- Alte transferuri 

- Proiecte cu finanţare FEN 

- Cheltuieli de capital 

 

51 

55 

56 

70 

26532337 

18200000 

745000 

4244987 

3342350 

4455387 

199920 

13382 

2097433 

2144652 

Autorităţi publice: 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

51.02 2223850 

1765850 

458000 

1857688 

1629590 

228098 

Alte servicii publice generale: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

54.02 174800 

166800 

8000 

96799 

93244 

3555 

Ordine publică şi siguranţă naţională: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

61.02 416525 

404525 

12000 

324262 

314882 

9380 

Învăţământ: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

65.02 16410580 

15769080 

641500 

15732922 

15240108 

492814 

Sănătate: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

66.02 18358380 

158380 

18200000 

334228 

134308 

199920 

Cultură, recreere, religie: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

67.02 4422025 

690025 

3732000 

2854444 

564238 

2290206 

Asigurări şi asistenţă socială: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

68.02 1272780 

1272780 

- 

1122164 

1122164 

- 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

70.02 2526510 

1600660 

925850 

1716321 

1312163 

404158 

Protecţia mediului: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

74.02 1101260 

691260 

410000 

669083 

655701 

13382 

Transporturi: 

- Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

84.02 5494987 

3350000 

2144987 

3950309 

3136435 

813874 

            Excedent secţiunea de funcţionare la 30.09.2011:   1.479.938 lei 

            Excedent secţiunea de dezvoltare la 30.09.2011:     461.070 lei 

       

Ordonator principal de credite 



            ROMÂNIA                                                                                          Anexa nr. 2 

     JUDEŢUL SUCEAVA                                                                   la H.C.L. nr......./............. 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONTUL DE EXECUŢIE 

AL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN 

VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII  

la data de 30.09.2011 
        I. VENITURI                                                                                                           - lei - 

Denumire indicator Cod indicator Prevederi 

bugetare  

Încasări 

realizate 

Total venituri, din care: 

 

 18612415 535178 

Secţiunea de funcţionare  412415 335258 

Venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

33.10 13200 18305 

Subvenţii de la alte administraţii-bugetul 

local, din care: 

  - Subvenţii din bugetul local pentru 

muzee şi Casa de cultură; 

  - Subventii pentru finantarea cheltuielilor 

curente din domeniul sanatatii  

43.10 399215 

 

373215 

 

26000 

 

316953 

 

301850 

 

15103 

Secţiunea de dezvoltare  18200000 199920 

Subvenţii de la alte administraţii, din care: 

  - Subvenţii din bugetul local pentru  

finanţarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătăţii ; 

  - Sume din veniturile Ministerului 

Sănătăţii pentru finanţarea investiţiilor în 

sănătate  

43.10 18200000 

200000 

 

18000000 

199920 

199920 

 

- 

        II. CHELTUIELI                                                                                                     - lei - 

Denumire indicator Cod indicator Credite 

bugetare  

Plăţi 

efectuate 

Total cheltuieli 

 

 18612415 533511 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

 -    Cheltuieli de personal 

  -    Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

 412415 

277395 

135020 

333741 
247769 

85972 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

 -    Cheltuieli de capital 

 18200000 

18200000 
199770 

199770 

Sănătate – Spitalul Municipal 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

66.10 18226000 

26000 

18200000 

214873 

15103 

199770 

Cultură, recreere, religie, din care: 

 

67.10 386415 318638 

   - Muzee 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10.03.03 352155 

352155 

- 

299789 

299789 

- 

   - Casa de cultură 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

67.10.03.06 34260 

34260 

- 

18849 

18849 

- 

                    Excedent secţiunea de funcţionare la 30.09.2011:     1.517   lei 

                    Excedent secţiunea de dezvoltare la 30.09.2011:      150    lei 

          

Ordonator principal de credite 

  



             ROMÂNIA                                                                                      Anexa nr. 3 

     JUDEŢUL SUCEAVA                                                               la H.C.L. nr....../..................... 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONTUL DE EXECUŢIE 

AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

DIN VENITURI PROPRII 

la data de 30.09.2011 
     I. VENITURI                                                                                                          -lei- 

Denumire indicator Cod indicator Prevederi 

bugetare  

Încasări 

realizate 

Total venituri, din care: 

- Spitalul Municipal 

- Piaţa Agroalimentară 

- Unităţi de învăţământ 

 12514116 

10852516 

643460 

1018140 

10878487 

9348688 

783442 

746357 

Secţiunea de funcţionare:  12291876 10802255 

Venituri din proprietate 30.15 571270 625068 

Venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

33.15 11815760 10071640 

Diverse venituri 36.15 125086 106455 

Donaţii şi sponsorizări – pentru Spitalul 

Municipal 

37.15.01 2000 2000 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

37.15.03 -222240 -2908 

Secţiunea de dezvoltare:  222240 76232 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.15.04 222240 2908 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.15 - 1624 

Sume din excedentul anului 2010 pentru 

finanţarea secţiunii de funcţionare 

 - 71700 

 

     II. CHELTUIELI                                                                                                    - lei- 

Denumire indicator Cod indicator Credite 

bugetare  

Plăţi 

efectuate 

Total cheltuieli, din care:  13070043 10351647 

Cheltuielile secţiunii de funcţionare: 

- Cheltuieli de personal 

- Cheltuieli cu bunuri şi servicii 

- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent (Pt. spital) 

 12579443 

6967310 

5711964 

-99831 

10277039 

6766666 

3610204 

-99831 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare: 

- Cheltuieli de capital 

 490600 

490600 
74608 

74608 

Învăţământ 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

65.15 1149383 

1129383 

20000 

771678 

771678 

- 

Sănătate – Spitalul Municipal 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

66.15 11058700 

10969600 

89100 

9117805 

9108748 

9057 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică-  

Piaţă-Bazar 

 - Secţiunea de funcţionare 

 - Secţiunea de dezvoltare 

70.15 861960 

 

480460 

381500 

462164 

 

396613 

65551 

                  Excedentul secţiunii de funcţionare la 30.09.2011:        525.216 lei 

                  Excedentul secţiunii de dezvoltare la 30.09.2011:              1.624 lei 

 

Ordonator principal de credite   

 



 

                       ROMÂNIA                                                                  Nr. 20175 / 19.10.2011 

                 JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

                                                    

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului 

Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2011 

 

             

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, „pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective”. 

        Începând cu acest an, în scopul asigurării obligaţiilor asumate de unităţile 

administrativ-teritoriale şi pentru a evita situaţiile de criză financiară şi insolvenţă, 

trimestrial se analizează conturile de execuţie bugetară pe cele două secţiuni: de 

funcţionare şi de dezvoltare. 

       Pentru primele trei trimestre ale anului 2011, veniturile încasate au asigurat în 

totalitate cheltuielile secţiunii de funcţionare. Gradul de încasare a veniturilor 

secţiunii de funcţionare este de 99,28 % iar gradul de realizare a cheltuielilor 

programate pentru funcţionare este de 93,56 %, în cadrul bugetului local. De 

asemenea, şi execuţia bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii s-a încheiat cu excedent pentru 

secţiunea de funcţionare. 

       În privinţa secţiunii de dezvoltare, cheltuielile au ca sursă de finanţare în 

principal excedentul anului 2010 şi execuţia bugetară se încheie cu excedent, aşa 

cum este prezentat în anexele 1 - 3. 

      Situaţia comparativă cu anul 2010 a execuţiei bugetului local se prezintă 

sintetic după cum urmează: 

 
      I. VENITURI                                                                                                          

                          Denumire indicator Cod 

indicator 

Incasări 

realizate 

30.09.2010 

Incasări 

realizate 

30.09.2011 

Impozitul pe venituri din transferul proprietăţii 03.02 17730 107649 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4901072 4468340 

Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 2510350 2524907 

Sume defalcate din TVA 11.02 16488336 16404105 

Taxe pe servicii specifice 15.02 833 1099 

Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfăşurarea 

de activităţi 

16.02 878778 913902 

Venituri din proprietate 30.02 365423 426029 

Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02 84785 181702 

Venituri din taxe administrative 34.02 114229 118061 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 316105 324249 

Diverse venituri (includ în 2010 suma de 

500.000 lei de la Piaţa Agroalimentară) 

36.02 594117 61834 

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 1400 19090 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 11597 69856 



Sume din excedentul bugetului local pentru 

finanţarea secţiunii de dezvoltare 

40.02 - 2669499 

Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 

  - pentru proiecte cu finanţare nerambursabila 

  - pentru Spitalul Municipal 

  - pentru sprijinirea familiei 

  - pentru încălzirea cu lemne 

  - pentru finanţarea sănătăţii 

  - pentru cadastru imobiliar 

42.02 2135243 

1551148 

125000 

87628 

255317 

116150 

- 

1034466 

826782 

- 

- 

123134 

8670 

75880 

Subvenţii de bugetul asigurărilor pentru şomaj 43.02 35460 - 

Sume primite de la UE  45.02 3569204 1274440 

Total venituri, din care: 

    - Venituri proprii 

 32024662 

9795018 

30599228 

11867127 

      

      II. CHELTUIELI                                                                                                         

Denumire indicator Cod 

indicator 

Plăţi 

efectuate 

30.09.2010 

Plăţi 

efectuate 

30.09.2011 

Autorităţi publice 51.02 2015546 1857688 

Alte servicii publice generale 54.02 147215 96799 

Comisioane 55.02 7550 - 

Transferuri din bugetul local catre bugetul 

asigurarilor de sanatate 

56.02 8898 - 

Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 315675 324262 

Învăţământ 65.02 16142509 15732922 

Sănătate 66.02 245703 334228 

Cultură, recreere, religie 67.02 747549 2854444 

Asigurări şi asistenţă socială 68.02 1579379 1122164 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2109619 1716321 

Protecţia mediului 74.02 291876 669083 

Transporturi 84.02 6912841 3950309 

Total cheltuieli  30524360 28658220 

 

 
 

                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                     Ec. Cezara Dănilă 

 

 
 

 

 

 



                     ROMÂNIA 

             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr. 20174 / 19.10.2011 

                       PRIMAR         

       

 

             

                                                   EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului  

Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2011 

 

 

În vederea asigurării echilibrului financiar şi pentru a nu înregistra plăţi 

restante, 

din acest an, execuţia bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităţilor 

deliberative.  

Din analiza conturilor de execuţie prezentate în anexele la Proiectul de 

hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum 

urmează: 

- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului local:  1.941.008 lei; 

- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii: 1.667 lei; 

- diferenţa dintre încasările şi plăţile bugetului instituţiilor finanţate 

integral din venituri proprii: 526.840 lei. 

       În cadrul bugetului local, deşi totalul încasărilor este mai mic decât prevederile 

bugetare, veniturile proprii s-au încasat într-un procent mai mare. De exemplu 

impozite şi taxe pe proprietate : 95,34 %, cote şi sume defalcate din impozitul pe 

venit: 95,66 % etc. Nu au fost încasate subvenţiile pentru Spitalul Municipal 

deoarece nu se poate semna contractul de execuţie până la soluţionarea tuturor 

contestaţiilor făcute de participanţii la procedura de licitaţie publică. 

        La partea de cheltuieli, gradul de realizare pentru cheltuielile Secţiunii de 

funcţionare este de 93,56 % iar pentru cheltuielile Secţiunii de dezvoltare este de 

16,79 %, procentul fiind influenţat în special de nerealizarea investiţiei la Spitalul 

Municipal.   

         Având în vedere că sunt asigurate veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 

secţiunii de funcţionare iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt susţinute de 

excedentul la 31.12.2010, nu este necesară o redimensionare a cheltuielilor şi 

propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la sfârşitul trimestrului al III- lea. 

 

         

                                                         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. 20326 din 

20.10.2011;  

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 20327 din 20.10.2011; 

- adresa nr. 863 din 12.10.2011 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Al.I. Cuza”; 

- adresa nr. 2108 din 18.10.2011 de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 „Ion Irimescu”; 

- adresa nr. 89 din 19.10.2011 de la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”; 

      În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 46 şi art. 48 alin. 1  din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   

     În conformitate cu prevederile art. 10, alin.(7) din Legea nr. 286 / 2010 a bugetului de stat pe 

anul 2011;  

     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 rectificarea Bugetului  instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii pe anul 2011, conform Anexei nr. 2. 

            Art. 3:  Se aprobă Programul de investiţii publice pentru anul 2011 pe grupe de investiţii 

şi surse de finanţare – rectificat, conform Anexei nr. 3. 

            Art. 4:  Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 5: 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                                                  Nr. 20327 / 20.10.2011 

                 JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

 

 

                                                    

                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 

   

 

 

          Rectificarea bugetară cuprinde:  

- majorarea bugetului local cu suma de 7.500 lei, la capitolul „Învăţământ”, 

pentru lucrări de reparaţii curente;  

- redistribuirea sumei de 372.000 lei de la Proiectul „Reabilitare şi 

modernizare reţea de străzi urbane în municipiul Fălticeni”, la Proiectul 

„Repararea, reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”; 
- redistribuirea sumei de 2.200 lei de la Casa de Cultură, la Muzeul „Ion 

Irimescu”, în cadrul Titlului I – Cheltuieli de personal. 

          Majorarea bugetului local, cu suma de 7.500 lei este posibilă prin încasarea 

unor venituri din prestări servicii peste prevederile iniţiale.  

         Redistribuirile de sume se fac în cadrul aceluiaşi tip de cheltuială: Titlul VIII 

– Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, respectiv Titlul I – Cheltuieli de 

personal. 

           

          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 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                         Nr. 20326 / 20.10.2011 

                       PRIMAR               
             

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 
           

 

    Rectificarea bugetară propusă spre aprobare Consiliului Local cuprinde mai 

multe capitole.  

    Pentru lucrări de reparaţii la instalaţia electrică de la Şcoala nr. 1 „Al. I. Cuza” 

alocăm suma de 5.000 lei iar pentru reparaţii la tribuna terenului sportiv de la 

Şcoala nr. 2 „Ion Irimescu”, alocăm suma de 2.500 lei.   Suma totală de 7.500 lei, 

cu care se majorează cheltuielile la capitolul „Învăţământ”, are ca sursă de 

finanţare încasările suplimentare de venituri la capitolul „Venituri din prestări 

servicii”. 

    În vederea asigurării prevederilor bugetare pentru cheltuieli diverse şi 

neprevăzute la Muzeul „Ion Irimescu”, în sumă de 372.000 lei, – cheltuieli 

cuprinse în bugetul proiectului cu finanţare externă nerambursabilă „Repararea, 

reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu Muzeul de artă „Ion 

Irimescu” –, se pot redistribui credite bugetare de la alt proiect cu finanţare 

europeană: „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane”, cu încadrarea în 

suma totală alocată pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

     În privinţa instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 

local, la Muzeul „Ion Irimescu” se redistribuie suma de 2.200 lei de la Casa de 

Cultură, pentru a se asigura fondurile necesare la titlul I – cheltuieli de personal, 

deoarece dl. Dăscălescu Marius a solicitat modificarea contractului de muncă  (cu 

normă întreagă), având funcţia de bază la muzeu. 

    Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun 

Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în 

proiectul de hotărâre. 

      

 

 

                                                         PRIMAR, 

                                                   Ing. Vasile Tofan 

 

 

                  

 

 
  



                     R O M Â N I A                                                                            PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                            

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI          
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate  

al primarului municipiului Fălticeni, pentru anul 2012  

 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere; 

- expunerea de motive a d.lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la 

nr. ________________; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, comunicare înregistrat la nr. 

__________________;   

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. 50 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art. 1.  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Fălticeni pentru anul 2012, conform anexei 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. Vasile Tofan                                                                                                          

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         AVIZAT                                                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU, 

                                                                                                                      Mihaela Busuioc 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.________ din __________ 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărîre privind aprobarea planului de ocupare 

 a funcţiilor publice pentru anul 2012 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 a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2012 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 

 

  



 

MUNICIPIULUI FALTICENI 

Nr. ______ din __________ 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărîre privind aprobarea planului de ocupare  

a funcţiilor publice pentru anul 2012 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 
şi termenul de 15 octombrie a ficărui an 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. 
16370/2011, 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,  

         Ing. Tofan Vasile 
 

 

 

 



  R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
              MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                   CONSILIUL LOCAL      

                                                   

                                                                                                                          Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal 
Fălticeni în posturi de nivel imediat superior 

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

      - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
20170/19.10.2011; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 20171/19.10.2011;  

                -  adresa 6958/2011 a Spitalului Municipal Fălticeni; 
              În temeiul prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „a”, alin. 3, lit „b”,  art. 45, alin.1 
şi art. 49  din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. –  Se aprobă transformarea în statul de funcţii al Spitalului Municipal 
Fălticeni a două posturi de medic specialist dermato – venerice, respectiv medic 
specialist radiologie şi imagistică medicală, în posturi de medic primar dermato – 
venerice, respectiv medic primar radiologie şi imagistică medicală, ca urmare a 
promovării examenului de medic primar.  
            Art.2. – Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
AVIZAT  

                                                                     SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                      Mihaela Busuioc 
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          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
    P R I M A R  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                     Nr. 20170/19.10.2011 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea a două posturi din statul de funcţii 

al Spitalului Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior  
 
 

 
 
 Potrivit prevederilor art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, “ promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade 
sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar 
în situaţia în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din 
statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior”. 

Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat, prin adresa nr. 6958/2011,  transformarea 
în statul de funcţii a posturilor de medic specialist dermato – venerice şi medic specialist 
radiologie şi imagistică medicală în posturi de medic primar dermato – venerice şi medic 
specialist radiologie şi imagistică medicală, ca urmare a promovării examenului de 
medic primar şi a  obţinerii certificatelor de medici primari de către titularii posturilor. 

Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de 
hotărâre privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al Spitalului 
Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI 

SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 

Nr. 20171 din 19.10.2011 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărîre privind transformarea a două posturi din statul de funcţii al 

Spitalului Municipal Fălticeni în posturi de nivel imediat superior. 
  

 

 

 
 
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 transformarea a două 
posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni în posturi de 
nivel imediat superior. 

Având în vedere prevederile art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor art. 26, 
alin. (4) din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, constatăm îndeplinite condiţiile de promovare, 
respectiv promovarea examenului de medic primar, în cazul a doi medici 
specialişti din cadrul spitalului muncipal Fălticeni, fapt semnalat prin adresa 
nr. 6958/2011.   

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, COMUNICARE 
                 Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 

 



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                   CONSILIUL LOCAL      

                                                                                                                          Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din cadrul 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni, pentru anul şcolar 2011 - 2012 

 
 

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

      - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
20168/19.10.2011; 

                  - raportul de specialitate al Serviciului resurse umane-salarizare, înregistrat la 
nr. 20169/19.10.2011;  
              În temeiul prevederilor art. 25, alin. 3 din H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. „d”, alin. 6, lit „a”, pct. 1, art. 45, 
alin.1 şi art. 49  din Legea 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

 Art.1. –   Se aprobă numărul şi structura personalului nedidactic din cadrul 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni,  conform anexelor nr. 1-9, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. –  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor 
de învăţământ prevăzute în anexele nr. 1-9.  
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
 

                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
AVIZAT  

                                                                      SECRETAR MUNICIPIU  
                                                                      Mihaela Busuioc 

  



           R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
             MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
    P R I M A R  
                                                                                                    
                                                                                                  Nr. 20168/19.10.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului şi a structurii personalului 

nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni, pentru anul 
şcolar 2011 - 2012 

 
 

 
 
 Potrivit prevederilor H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte politicile de 

resurse umane, consultând în acest sens autorităţile administraţiei publice locale.  

 Astfel, potrivit prevederilor art. 25, alin. 3 din actul normativ mai sus menţionat 

„numărul şi structura personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar de stat se 

aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor şi a directorilor unităţilor de 

învăţământ respective”. 

 Având în vedere cele expuse supun spre aprobare consiliului local proiectul de 

hotărâre privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din 

cadrul unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni, pentru anul şcolar 2011 – 

2012. 

 

 
 

                                                             INIŢIATOR 
PRIMAR 

Ing. Vasile Tofan 
                               

 

 

  



 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂTICENI 

SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE 

Nr._______ din ___________ 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărîre privind aprobarea numărului şi a structurii personalului 

nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ din Municipiul Fălticeni,  

pentru anul şcolar 2011 - 2012 
  

 

 

 
 
În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  Serviciul resurse umane a 
analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi a structurii 
personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul 
Fălticeni.  

Având în vedere că numărul şi structura personalului nedidactic din 
învăţământul preuniversitar de stat se aprobă de consiile locale la 
propunerea primarului şi a directorilor unităţilor de învăţământ respective, 
conform prevederilor art. 25, alin. 3 din Normele metodologice pentru 
finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538 
/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare, consider ca fiind necesar 
iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii personalului 
nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni.  

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, COMUNICARE 
                 Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 

 

  



R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
               MUNICIPIUL FĂLTICENI         
                   CONSILIUL LOCAL      

                                                                                                                          Proiect 

                                                                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 

încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni 
 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentată de  domnul ing. Vasile Tofan, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 20172/19.10.2011; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului mediu din cadrul Direcţiei tehnice, 
înregistrat la nr. 20173/19.10.2011; 
           - contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 având ca obiect serviciul public de 
precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide;  
           -  adresa nr. 19566/11.10.2011 transmisă de S.C. GOSCOM S.A Fălticeni;  
             În conformitate cu prevederile art. 32. alin. 4 di Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 14  si art. 45, alin. 
(1)  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 actul adiţional la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 
încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, potrivit anexei care 
face parte integranta din prezenta hotărare. 
          Art.2.  Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.  
 

                                                                                                                           
                      INIŢIATOR 
                        PRIMAR 
                  Ing. Vasile Tofan    
 
                                                                                               Avizat, 
                                                                                    Secretar municipiu 
                                                                                       Mihaela Busuioc 
 
 
  



                                                                                       Anexa la proiectul de hotărâre 
 

 
ACT ADIŢIONAL 

la contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004 încheiat între Municipiul Fălticeni 
şi S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni 

 
 

 Art.1. – Prezentul act adiţonal se încheie între: 
1. MUNICIPIUL FĂLTICENI, reprezentat prin primar, ing. Vasile Tofan, cu sediul în 

str. Republicii, nr. 13, cod fiscal RO5432522, cont Iban RO71 
TREZ59324840220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni, in calitate 
de CONCEDENT, pe de o parte, şi 

2. S.C. GOSCOM S.A  Fălticeni, cu sediul in municipiul Fălticeni, str. 13 Decembrie, 
nr. 25, judetul Suceava, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. 
J33/478/1998, reprezentata prin director, prof. Rodica Iruc, in calitate de 
CONCESIONAR, pe de alta parte. 

 
Art. 2. – Părţile contractante au convenit prin prezentul act adiţional includerea 
unui nou alineat la art. 7 din contractul de concesiune nr. 435/08.04.2004, care 
vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 7 (2) Durata contractului de concesiune de prelungeşte până la data 
preluării gestiunii serviciului public de către operatorul regional desemnat de 
către Asociaţia    

” 
 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul act adiţional, astăzi, 
________________, in  2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
                  Concedent                                                         Concesionar 
       MUNICIPIUL FALTICENI,                                S.C. GOSCOM S.A. Falticeni 
 
                  PRIMAR                                                               DIRECTOR   
          Ing. Vasile Tofan                                                       ec. Rodica Iruc 
 
                DIRECTOR 
         Ec. Cezara Dănilă 
 
                SECRETAR     
           Mihaela Busuioc 
 

  



 


