
                      
                        ROMÂNIA 
               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                CONSILIUL LOCAL                                                                
                                                                            
 
                                                                                                             Proiect 

 
             

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului de lucr ări de interes local, întocmit în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul mini m garantat  
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2087/01.02.2012; 

- raportul de specialitate al Serviciului Utilităţi Publice, înregistrat la nr. 
2088/01.02.2012;  
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 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 Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

          
 

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                          Ing. Vasile Tofan             
 

     A V I Z A T 
     SECRETAR MUNICIPIU               
    Mihaela Busuioc 
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               JUDEŢUL  SUCEAVA 
            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
                          PRIMAR                                                                
                              
 
                                                                                             Nr. 2087/01.02.2012                                                

 
               

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea Planului de lucr ări de interes local, întocmit 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 p rivind venitul minim garantat  

 
 

 

 Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 416/2001. 
 În luna decembrie 2010 a fost aprobată Legea nr. 276/2010, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care prevede, în principal, 
preluarea plăţii ajutorului social de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin 
Agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, începând cu luna decembrie 2010. Acest lucru 
va garanta plata acestui drept , asigurarea accesului la serviciile de sănătate prin preluarea 
implicită a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele din familiile 
beneficiare ale legii, precum şi suspendarea ajutorului social în situaţia în care persoanele 
apte de muncă nu realizează orele de muncă constând în lucrări sau acţiuni de interes local. 
 Primarul are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă, plan ce se aprobă anual prin hotărâre a autorităţii 
deliberative şi care poate fi reactualizat pe parcursul anului. 
 În considerarea celor expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucr ări de interes local, întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 priv ind venitul minim garantat.  
 
 
  

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                           Ing. Vasile Tofan 
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HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea vânz ării suprafe ţei de 250 m.p. teren situat pe str. Filaturii nr. 1 , 

d-lui Ilie ş Vasile - Lorimer  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a domnului primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr.  
2085/01.02.2012; 

- raportul de specialitate al Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 2086/01.02.2012;  
- cererea d-lui Ilieş Vasile – Lorimer înregistrată sub nr. 1460/24.01.2012; 
- prevederile HCL nr. 34/27.04.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei 

de 250 m.p. teren, situat pe str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilieş Vasile, în vederea construirii 
unei locuinţe; 
În temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, 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; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

         Art.1:  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 250 m.p. teren, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, situat pe str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilieş Vasile – Lorimer. 
         Art.2:  Preţul vânzării este de 21.898 lei (fără TVA), conform raportului de evaluare 
întocmit de S.C. ART – EGO GROUP SRL Fălticeni, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3:  Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele specializate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
          

 
INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                          Ing. Vasile Tofan             
 

     A V I Z A T 
     SECRETAR MUNICIPIU               
    Mihaela Busuioc 
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            MUNICIPIUL  FĂLTICENI                                           
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                                                                                                          Nr. 2085/01.02.2012                        

 
               

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hot ărâre privind aprobarea vânz ării suprafe ţei de 250 m.p. teren situat 
pe str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilie ş Vasile - Lorimer  

 
 

  
   Suprafaţa de 250 m.p. teren, situat pe str. Filaturii nr. 1,  a fost atribuită în folosinţă 

gratuită d-lui Ilieş Vasile Lorimer, în baza HCL nr. 34/27.04.2006, în vederea construirii unei 

locuinţe proprietate personală. 

 Prin cererea înregistrată sub nr. 1460/24.01.2012 titularul dreptului de folosinţă al 

terenului a solicitat cupărarea acestuia, având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „după 

finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului 

locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv”.  

 Preţul vânzării este de 21.898 lei (fără TVA), conform raportului de evaluare întocmit 

de S.C. ART – EGO GROUP SRL Fălticeni. 

 În considerarea celor expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea vânz ării suprafe ţei de 250 m.p. teren situat pe 

str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilie ş Vasile – Lorimer.  

 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                                           Ing. Vasile Tofan 
 



 
 

                                                   R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 2086/01.02.2012 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ărâre   privind aprobarea vânz ării suprafe ţei de 250 m.p. teren situat 

pe str. Filaturii nr. 1, d-lui Ilie ş Vasile - Lorimer 
 

 

  

 Prin cererea înregistrată sub nr. 1460/24.01.2012 domnul Ilieş Vasile – Lorimer a 

solicitat cumpărarea terenului în suprafaţă de 250 m.p. situat pe str. Filaturii nr. 1, teren ce i-

a fost atribuit în folosintă gratuită, în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Potrivit articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local cu nr. 34/27.04.2006 beneficiarul 

terenului a fost obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de zile de la data 

atribuirii terenului, condiţie ce a îndeplinită. 

 După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea 

proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv, preţul de 

vânzare fiind stabilit prin expertiză întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de 

consiliul local. 

Potrivt expertizei întocmite de către S.C. ART – EGO GROUP SRL Fălticeni, preţul 
vânzării este de 21.898 lei (fără TVA). 

 

Direc ţia tehnic ă 
Dir. Ing. Octavian Perju 

 
 



 
R O M Â N I A  

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                         

                                                                                                              Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind închirierea unor spa ţii - proprietatea  Municipiului F ălticeni 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
           - expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 
2083/01.02.2012;                            
          -  raportul de specialitate al  Direcţiei tehnice, înregistrat la nr. 2084/01.02.2012;   
          -  cererea doamnei dr. Cîrstean Irina Dana înregistrată la nr. 2418/01.02.2012; 
          -  cererea doamnei dr. Ţugulea Rodica înregistrată la nr. 1980/01.02.2012; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 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 prelungirea termenului de închiriere, pe o perioadă de 2 ani, 
respectiv 01.01.2012–31.12.2013, a spaţiului având destinaţia cabinet medical 
stomatologie, situat în incinta Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan, nr. 11, 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni. 
          Art.2.  – Se aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 16 m.p., situat pe str. 
Republicii, nr. 1,  proprietatea publică a Municipiului Fălticeni , către S.C. MEDICAL TEST 
S.R.L., prin dr. Ţugulea  Rodica, pe o perioadă de 2 ani, respectiv 01.03.2012 – 28.02.2014, 
în vederea desfăşurării activităţii de medicina muncii. 
         Art.3.  –  Preţul chiriei aferente spaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se stabileşte în cuantum 
de 10 lei/m.p./lună. 
         Art.4.   –  Cheltuielile privind utilităţile şi întreţinerea spaţiilor vor fi suportate de către 
titularii contractelor de închiriere. 
         Art.5.  – Direcţia economică şi Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului 
Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.            
       

                                                                INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                        Ing. Vasile Tofan             
  
                                                                                                      A V I Z A T 
     SECRETAR MUNICIPIU                
     Mihaela Busuioc 



                                                                                                                     
                                                        

                                                   R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 2083/01.02.2012 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hot ărâre   privind închirierea unor spa ţii - proprietatea  Municipiului 

Fălticeni  
 

 

 

           În baza Hotărârii Consiliului Local cu nr. 89/30.09.2010 spaţiul situat în incinta 

Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan nr. 11, având destinaţia de cabinet medical 

stomatologie, a fost închiriat doamnei doctor Cîrstean Irina Dana, pentru o perioadă de 1 an 

de zile.  

Termenul de închiriere a expirat, motiv pentru care, prin cererea înregistrată la nr. 

2418/01.02.2012 d-na Cîrstean Irina-Dana a solicitat prelungirea acestuia.  

Privitor la spaţiul situat pe str. Republicii nr. 1, în incinta Comparimentului Teritorial 

de Sănătate Publică, având o suprafaţă de 16 m.p, acesta ar putea fi folosit de către d-na 

dr. Ţugulea Rodica pentru desfăşurarea activităţii de medicina muncii pe raza municipiului 

Fălticeni. 

 Preţul chiriei celor două spaţii se stabileşte în cuantum de 10 lei/m.p./lună. 

 Având în vedere cele expuse propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 

proiectul de hotărâre privind închirierea unor spa ţii - proprietatea  Municipiului F ălticeni. 

 
 
 
 
 
 INIŢIATOR,  
                                                            PRIMAR,  
                                                     Ing. Vasile Tofan  
 



 

                                                  R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Nr. 2084/01.02.2012 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hot ărâre   privind închirierea unor spa ţii - proprietatea  Municipiului 

Fălticeni 

 

 

 

 Având în vedere că Spitalul Municipal Fălticeni şi-a exprimat în anul 2010 intenţia de 

renunţare la spaţiul având destinaţia cabinet medical stomatologie, situat în incinta 

Dispensarului medical nr. 1 – str. Maior Ioan, nr. 11,  întrucât dispune de alte spaţii în cadrul 

ambulatoriului de specialitate al spitalului, astfel nefiind justificate cheltuielile de administrare 

a imobilului, acest spaţiu a fost închiriat doamnei doctor Cîrstean Irina  Dana. 

 Aceasta a solicitat să-şi desfăşoare activitatea în continuare în acelaşi spaţiu, motivat 

de faptul că a suportat integral cheltuielile privind investiţiile/dotările cabinetului. 

            Prin cererea nr. 1980/01.02.2012 doamna dr. Ţugulea Rodica, ca reprezentant al 

S.C. MEDICAL TEST S.R.L., a solicitat închirierea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea 

de medicina muncii în municipiul Fălticeni.   

 Considerăm legală şi oportună prelungirea termenului de închiriere a spaţiului având 

destinaţia cabinet medical stomatologie, situat în incinta Dispensarului medical nr. 1 – str. 

Maior Ioan, nr. 11, doamnei dr. Cîrstean Irina-Dana, pentru o perioadă de 2 ani de zile, cât 

şi închirierea spaţiului situat pe str. Republicii nr. 1 d-nei dr. Ţugulea Rodica. 

 

 

 

Direc ţia tehnic ă 
Dir. Ing. Octavian Perju 

 



                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                        

                                                                                                     Proiect      
                                 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot  beneficia elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municip iului F ălticeni 
 
 

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. 2089/01.02.2012; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 2090/01.02.2012; 
   În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul MECTS nr. 
5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat; 
            În temeiul prevederile  art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a), pct. 1  si art. 45, alin. (1)  
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
          Art. 1.   Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni, pentru anul şcolar 
2011 - 2012, după cum urmează: 
 a) bursele de performanţă – 100 lei; 
 b) bursele de merit – 80 lei; 
 c) bursele de studii – 50 lei; 
 d) bursele de ajutor social/ajutor social ocazional – 50 lei. 
          Art.2.   Numărul burselor pentru anul şcolar 2011 - 2012 va fi stabilit  în limita 
fondurilor aprobate cu această destinaţie. 
          Art.3.   Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  de stat din municipiul Fălticeni. 
                                                                                                                                                                                                                     
                 INIŢIATOR 
                  PRIMAR 
                      ing. Vasile Tofan 
                                                                                                     Avizat, 
                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU                          
                                                                                              Mihaela Busuioc 
 
  



                                              R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

Nr. 2089/01.02.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hot ărâre   privind  aprobarea cuantumului lunar al burselor de care po t 
beneficia elevii din înv ăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municip iului F ălticeni   

 

 Potrivit prevederilor art. 82, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, „ cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarâre a 
consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti”. 
 Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia 
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. 
  Bursele de care pot beneficia  elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt: 
burse de performanţă, burse de merit, burse de studii şi burse de ajutor social. 
 Potrivit  Ordinului  MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de performanţă 
se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare naţionale, ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter 
sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional. 
 Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor în funcţie de rezultatele 
obţinute la învăţătură. 
 Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 
familiei sau a susţinătorilor legali. 
 În perioada de acordare a oricărei burse, elevii pot pierde dreptul la bursă dacă nota 
la purtare într-un semestru este mai mică de 10. 

În considerarea celor expuse, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia 
elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni.  

 
 

           INIŢIATOR,  
                                                                 PRIMAR,  
                                                         Ing. Vasile Tofan 


