
 
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                 CONSILIUL LOCAL  
    
             Proiect 

 
     
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind organizarea re ţelei şcolare din municipiul F ălticeni  

pentru anul şcolar 2012 - 2013 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
217/05.01.2012; 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat la nr. 218/05.01.2012; 
- adresa nr. 149/2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava; 

În temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, art. 20, alin. 1, art. 23, alin. 1 şi art. 61, alin. 2 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
prevederilor art. 6 din Ordinul nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 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 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 reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Fălticeni pentru 
anul şcolar 2012 – 2013, cu noile denumiri, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2: Primarul, prin compartimentele specializate, precum şi unităţile de învăţământ din 
municipiul Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                          Ing. Vasile Tofan  
 

  
   A V I Z A T 
 SECRETAR MUNICIPIU   
                                                                                               Mihaela Busuioc 
 



                          ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
                           PRIMAR  
    
 
                                     Nr. 217/05.01.2012 

 
     

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind organizarea re ţelei şcolare din municipiul F ălticeni 

pentru anul şcolar 2012 - 2013 
 
 
 
 
 Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
6564/2011, începând cu anul şcolar 2012 -2013, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
vor purta o altă denumire: şcoala cu clasele I – IV se va numi şcoală primară, şcoala cu 
clasele I – VIII se va numi şcoală gimnazială, grupurile şcolare se vor numi licee tehnologice, 
iar grădiniţele şi colegiile îşi vor păstra aceeaşi denumire. 
 În municipiul Fălticeni există nouă unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, din 
care două sunt grădiniţe, patru sunt şcoli generale şi trei colegii. La aceste unităţi cu 
personaliatte juridică sunt arondate un număr de şapte unităţi de învăţământ fără 
personalitate juridică, toate acestea din urmă fiind grădiniţe. 
 Pentru a pune în aplicare noile reglementări privitoare la sistemul naţional de 
învăţământ, aceste unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni vor purta 
denumirile menţionate în anexa la proiectul de hotărâre. 
 Având în vedere că modificările denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar se 
realizează de către autorităţile administraţiei publice locale anterior solicitării avizului conform 
al Inspectoratului şcolar judeţean, propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind organizarea re ţelei şcolare din municipiul F ălticeni pentru anul şcolar 2012 – 
2013. 
 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                           Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI  
               Compartiment juridic  
    
 
 Nr. 218/05.01.2012 

 
     

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind organizarea re ţelei şcolare din municipiul F ălticeni 

pentru anul şcolar 2012 - 2013 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, „sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele 
niveluri: 
a)educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul 
preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare; 
b)învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 
c)învăţământul secundar, care cuprinde: 
(i)învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX; 
(ii)învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu 
următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică; 
d)învăţământul profesional, cu durată între 6 luni şi 2 ani; 
e)învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.” 
 În aplicarea acestor prevederi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a 
emis Ordinul nr. 6564/2011care reglementează procedura de atribuire a denumirilor unităţilor 
de învăţământ preuniversitar.  

Astfel, începând cu anul şcolar 2012 – 2013, potrivit prevedrilor art. 4 din Ordinul mai 
sus menţionat, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor avea denumirile următoare: 
“ a)unităţile de învăţământ pentru educaţie timpurie: 
(i)creşă; 
(ii)grădiniţă cu program normal/cu program prelungit/cu program săptămânal; 
(iii)centru de zi; 
b)unităţile de învăţământ pentru învăţământul primar: 
- şcoală primară; 
c)unităţile de învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial: 
- şcoală gimnazială; 
d)unităţile de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal: 
(i)liceu teoretic; 
(ii)liceu vocaţional; 
(iii)liceu cu program sportiv; 
(iv)club sportiv şcolar; 
(v)liceu tehnologic; 



e)colegiu/colegiu naţional - unităţile de învăţământ care la data intrării în vigoare a prezentei 
proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu naţional îşi păstrează denumirea în 
forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea: 
f)unităţile de învăţământ pentru nivelul postliceal: 
- şcoală postliceală; 
g)unităţile de învăţământ pentru învăţământul profesional: 
- şcoală profesională; 
h)unităţile de învăţământ pentru învăţământul de artă: 
- şcoală de artă; 
i)unităţile de învăţământ pentru învăţământul special: 
- şcoală pentru copii cu deficienţe.” 

În municipiul Fălticeni, reţeaua şcolară şi noile denumiri ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar sunt următoarele: 

1. Grădini ţa cu program normal nr. 7 “Voinicelul” F ălticeni , unitate cu personalitate 
juridica, de nivel preşcolar, cu următoarele unităţi de învăţământ fără personalitate juridică 
arondate: 

a) Grădini ţa cu program normal nr. 1 “Alice” F ălticeni ; 
b) Grădini ţa cu program normal nr. 2 “Lizuca” F ălticeni ; 
c) Grădini ţa cu program normal nr. 4 “Scufi ţa Roşie” F ălticeni ; 
d) Grădini ţa cu program normal nr. 5 F ălticeni ; 
2. Grădini ţa cu program prelungit nr. 4 “Pinocchio” F ălticeni , unitate cu personalitate 

juridica, de nivel preşcolar, cu următoarele unităţi de învăţământ fără personalitate juridică 
arondate: 

a)  Grădini ţa cu program prelungit nr. 1 “Licuricii” F ălticeni ; 
b)  Grădini ţa cu program prelungit nr. 2 “Dumbrava Minunat ă” Fălticeni ; 

     3. Şcoala gimnazial ă nr. 1 “Alexandru Ioan Cuza” F ălticeni , unitate cu personalitate 
juridica, de nivel primar şi gimnazial, cu următoarea unitate de învăţământ fără personalitate 
juridică arondată: 

a)  Grădini ţa cu program normal Ţarna Mare Fălticeni ; 
     4. Şcoala gimnazial ă nr. 2 “Ion Irimescu” F ălticeni , unitate cu personalitate juridica, de 
nivel primar şi gimnazial 
     5. Şcoala gimnazial ă nr. 3 “Mihail Sadoveanu” F ălticeni , unitate cu personalitate 
juridica, de nivel primar şi gimnazial 
     6. Şcoala gimnazial ă nr. 6 “Ioan Ciurea” F ălticeni , unitate cu personalitate juridica, de 
nivel primar şi gimnazial 
     7. Colegiul Na ţional “Nicu Gane” F ălticeni , unitate cu personalitate juridica, de nivel 
gimnazial şi liceal 
     8. Colegiul Agricol F ălticeni , unitate cu personalitate juridica, de nivel liceal şi postliceal 
     9. Colegiul tehnic “Mihai B ăcescu” F ălticeni , unitate cu personalitate juridica, de nivel 
liceal, şcoală de arte şi meserii 
 În urma adoptării de către autoritatea deliberativă, hotărârea va fi înaintată 
Inspectoratului şcolar judeţean Suceava în vederea emiterii avizului conform.  
 
                                                                                          Compartiment  juridic 
                                                                                    Cons. juridic Cioc an Simona  
 

 



                                                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
 
 
 

                                                                                            Proiect 

 HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local nr. 68/ 24.11.2011 
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale 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.  219 /  
05.01.2012; 
 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, inregistrat la nr. 220 / 
05.01.2012; 

În conformitate cu prevederile art. 288 pct.(1),Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, ale pct. 224 si pct. 290^1 alin(2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal şi ale art. 263 alin. (4)  si alin. (5)  din O.U.G. nr. 
125 din 30.12.2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  

În temeiul prevederilor art. 27, art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. c) şi art. 45 alin. (2), lit. 
c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
             Art.1.  Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 68/24.11.2011 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 pentru autovehiculele de transport marfa 
cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone prevazute la art. 263 al. (4) din 
Legea 571/2003 si pentru mijloacele de transport reprezentand combinatii de autovehicule 
(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima 
autorizata egala sau mai mare de 12 tone prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea 571/2003 
privind Codul Fiscal, care va avea urmatorul cuprins: 
 

 
 
 
 



Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2012 

Impozitul (în lei/an) 

 Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

1 două axe     

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 

II 3 axe     

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 

III 4 axe     

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 
În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul 
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

Impozitul (în lei/an) 

  
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I 2+1 axe     



  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 

II 2+2 axe     

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 

III 2+3 axe     

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 

IV 3+2 axe     

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 

V 3+3 axe     

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 

 
Art. 2.  Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                   INIŢIATOR,  
                        PRIMAR  
                ing. Vasile Tofan                                              Avizat, 
                                                                                     SECRETAR MUNICIPIU 
                                                                                               Mihaela Busuioc 
               



            R O M Â N I A                                                        
       JUDEŢUL  SUCEAVA                                       Nr. 219 / 05.01.2012  
    MUNICIPIUL F ĂLTICENI  
              P R I M A R 
 
 

 

                                                            

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local  

nr. 68/24.11.2011 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 
 

 
 
         În conformitate cu prevederile art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a anului 
următor. 
   Având în vedere prevederile  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125 din 
24.12.2011 prin care s-au modificat impozitele asupra miloacelor de transport cu masa 
maxima autorizata  egala sau mare de 12 tone si a combinatiilor de autovehicule cu masa 
totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, prevăzute de art. 263, alin. (4) şi (5) 
din Codul fiscal, este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu în vederea modificării 
H.C.L. nr. 68/24.11.2011 cu noile cuantumuri. 
             Având în vedere cele de mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local 
al municipiului Falticeni proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.68/24.11.2011   
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011 în municipiul Falticeni. 
 
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Ing. Vasile Tofan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                     Nr.  220/ 05.01.2012       
    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotararii  nr. 68/24.11.2011 
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile in anul 2012  

  
 
 
 Având in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 125 din 24.12.2011 privind 
nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile din anul 
fiscal 2012, este necesara adoptarea unei hotarari de catre Consiliul local in vederea 
modificarii HCL nr. 68/24.11.2011 privind stabilirea impozitelor asupra miloacelor de transport 
cu masa maxima autorizata  egala sau mare de 12 tone si a combinatiilor de autovehicule cu 
masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone. 
           Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre, în 
forma prezentată . 
 
 
 
 

Sef Serviciu Impozite si Taxe. 
ec. Sorin Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        ROMANIA 
               JUDEŢUL SUCEAVA  
            MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                 CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                   Proiect 
 
 
 

H O T A R Â R E 
privind aprobarea num ărului asisten ţilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2012 
 

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

- expunerea de motive a d-lui primar ing. Vasile Tofan inregistrată la nr. 221 din 
05.01.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială înregistrat la nr. 
222 din 05.01.2012; 

În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2, art. 45, 
alin.1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 
 Art.1 . Se aprobă, pentru anul 2012, un număr de 100 de asistenţi personali pentru 
persoanele cu handicap din municipiul Fălticeni. 
 Art.2 . Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii. 
 Art.3 . Ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri revine Serviciul Public 
de Asistenţă Socială şi Serviciului Resurse Umane - Salarizare din cadrul Primăriei 
municipiului Fălticeni. 
 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                          Ing. Vasile Tofan  
 

  
   A V I Z A T 
 SECRETAR MUNICIPIU    
                                                                                                Mihaela Busuioc 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

         MUNICIPIUL FĂLTICENI 
                      PRIMAR 

 
 Nr. 221 din 05.01.2012 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea num ărului asisten ţilor personali ai  

persoanelor cu handicap pentru anul 2012 
 

 
  
 Cadrul legal general privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este 
Legea nr. 448/2006, republicată, cu  modificările si completările ulterioare. 
 Asistentul personal este de regulă un membru al familiei sau o ruda a persoanei cu handicap, 
angajat de primaria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap. 
 Legea nr.448/2006statueazădreptul persoanei cu handicap grav de a beneficia, în baza evaluarii 
sociopsihomedicale, de un asistent personal,  autoritaţile administratiei publice locale fiind obligate să 
prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi 
celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. 
 Persoanele cu handicap grav pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. 
 Comparativ cu anii anteriori se prevede o scădere a numărului asistenţilor personali, 
motivele acestei diminuări fiind urmatoarele: 
  - modificarea încadrării în grad de handicap; 
   - opţiunea persoanei cu handicap pentru indemnizaţie în locul asistentului personal; 
  - expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap;  
  - lipsa fondurilor necesare asigurarii salariilor acestora. 
 Conform prevederilor legale în materie, anual, la propunerea primarului, Consiliul Local trebuie 
să aprobe numărul asistenţilor personali, cu încadrarea în sumele prevăzute la  bugetul local. 
La  sfârşitul anului 2011 la Primăria municipiului Fălticeni se aflau în plată 147 de dosare, conform 
Legii 448/2006, structurate astfel: 

- 76 persoane angajate ca asistenţi personali  ai persoanei cu handicap; 
- 71 persoane cu indemnizaţie de însoţitor. 

Având în vedere cele expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea num ărului asisten ţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru an ul 2012. 

 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

  Ing. Vasile Tofan 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre privind aprobarea num ărului de asisten ţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2012 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 34 şi 41, alin. 3, din Legea 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii 
cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia acelora cu handicap vizual 
grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare echivalentă cu 
salariul net al asistentului personal. 
 Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 “în situaţia în care angajatorul nu 
poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizaţia , indiferent de opţiunea 
exprimată”. 

Prin Hotărârea Guvernului numărului 427/2001 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, sumele necesare se vor plăti din bugetele locale. Anual, la 
propunerea primarului, Consiliul Local trebuie să aprobe numărul asistenţilor personali, cu 
încadrarea în sumele prevăzute la  bugetul local. 
 Aprobarea numărului de asistenţi personali se face pe baza programului individual de 
recuperare şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de Comisia de expertiză 
medicală pentru adulţii cu handicap respectiv, de Comisia de expertiză medicală a copilului cu 
handicap. 
 Faţă de aceste situaţii însă numărul de asistenţi personali ai persoanei cu handicap 
poate fi stabilit şi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului Local. 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, 
propune, pentru  anul 2012,  aprobarea unui număr de 100 de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap. 

 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ  
Şef serviciu Elena Rotaru 
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                                                                                                  Proi ect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind prelungirea termenului de închirierea imob ilului situat în municipiul F ălticeni, 

str. Ple şeşti Gane f.n. 
 
 

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

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la                
nr. 223/05.01.2012;  

- raportul de specialitate al Compartimentului spaţiu locativ, înregistrat la nr. 224/ 
05.01.2012;  

- cererea d-nei Amariei Elena înregistrată la nr. 163/05.01.2012; 
În temeiul prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
           Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a imobilului situat în municipiul 
Fălticeni, str. Pleşeşti Gane f.n. - proprietatea privată a municipiului Fălticeni, pentru o 
perioadă de un an de zile, respectiv 01.01.2012 – 31.12.2012. 

Art.2: La expirarea perioadei de închiriere prevăzute la art. 1 termenul de închiriere va putea fi 
prelungit prin acordul părţilor, sub condiţia achitării la zi a preţului chiriei. 
Art.3: Compartimentul Spaţiu locativdin cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 

                                                                                AVIZAT,  
                                                                              SECRETAR MUNICIPIU 

                                                                               Mihaela Busuioc 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot ărâre privind prelungirea termenului de închiriere a  

imobilului situat în municipiul F ălticeni, str. Ple şeşti Gane f.n. 
 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Fălticeni a aprobat prin Hotărârea nr. 7 din 
data de 28.01.2010 repartizarea prin închiriere a imobilului situat pe str. Pleşeşti 
Gane f.n., d-nei Amariei Elena.  
Având în vedere că termenul de închiriere a expirat, preţul chiriei fiind achitat la 
zi, prin cererea înregistrată sub nr. 163/05.01.2012 titulara contractului de 
închiriere a solicitat prelungirea termenului de închiriere, motiv pentru care 
propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâreprivind 
prelungirea termenului de închiriere a imobilului s ituat în municipiul 
Fălticeni, str. Ple şeşti Gane f.n. 
 
 

 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. Vasile Tofan 
 
 
 
 
 


